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Informace Ministerstva vnitra o průběžném plnění Národního akčního plánu 

prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 

 
Plnění koordinační role dle usnesení k NAP DN (ve spolupráci se zmocněnkyní 

pro lidská práva): 

 

Koordinace plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu bude v praktické rovině 

probíhat v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí, na jehož jednáních budou zástupci 

a zástupkyně jednotlivých rezortů Výbor průběžně o plnění úkolů informovat.  

 

Souhrnná zpráva o plnění NAPu v každém kalendářním roce by měla být vypracována 

na základě podkladů poskytnutých jednotlivými rezorty (lze provést formou vyžádání 

písemných podkladů přibližně v listopadu každého roku s termínem odevzdání začátkem 

ledna). Návrh zprávy a návrh priorit vypracuje Ministerstva vnitra a zašle jej k připomínkám 

oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády (přibližně únor každého roku). Návrh zprávy 

a návrh priorit by měly být konzultovány s Výborem (tj. zaslány členkám a členům 

ke komentáři).  

 

Návrh priorit na další období lze v předběžné podobě projednat s Výborem na prosincovém 

jednání.  Na jednání Výboru bude souhrnná zpráva předložena vždy v dubnu. 

 

Návrh harmonogramu 2011/2012: 

 

09/2011 zástupci a zástupkyně rezortů informují o průběžném plnění NAP DN 

na jednání Výboru 

11/2011 MV si vyžádá od rezortů písemné podklady ke zpracování souhrnné 

zprávy 

12/2011 MV ve spolupráci s oddělením rovnosti žen a mužů vypracuje 

předběžný návrh priorit na další období 

12/2011 zástupci a zástupkyně rezortů informují o průběžném plnění NAP DN 

na jednání Výboru; s Výborem je projednán předběžný návrh priorit 

na další období 

12/2011 rezorty nejpozději poskytnou písemné podklady k souhrnné zprávě 

2/2012 MV zašle oddělení rovnosti žen a mužů návrh zprávy ke komentářům 

2-3/2012 vytvoření finální verze souhrnné zprávy a priorit, rozeslání Výboru 

4/2012 zpráva projednána Výborem 

5-12/2012 zpráva předložena Radě 

do 12/2012 zpráva předložena vládě k informaci 

 

Úkol č. 1.6 Podpora specializovaných poradenských center pro osoby ohrožené domácím 

násilím. 

 
Na tomto úkolu se MV podílí formou spolupráce s intervenčními centry a dalšími nevládními 

organizacemi, které pomáhají osobám ohroženým. MV v předchozích letech podpořilo 

v rámci dotačních řízení mj. projekty zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí. 

MV podporuje vznik nových specializovaných center v ČR, ale primárně se jedná o úkol 

MPSV. 

 
Úkol č. 2.1 Podpora provozu pracovišť zaměřených na práci s dětmi jako oběťmi i svědky 

domácího násilí (krizová intervence, individuální i skupinová terapie, internetové 
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poradenství, kurzy sebeobrany) – v návaznosti na úkol č. 1.6, podpora vzniku a udržování 

kapacit ne-ústavní péče o děti, které nemohou být po přechodnou dobu v péči rodičů nebo 

jiných blízkých osob. 

 

MV, resp. PČR se na tomto úkolu podílí v rámci své působnosti při spolupráci 

s intervenčními centry, dalšími organizacemi, které se zabývají pomocí dětem. Policistům je 

tato problematika zdůrazňována i v rámci školení a informační materiály s kontakty 

organizací mají policisté k dispozici ve výjezdových deskách, které  v souvislosti s vykázáním 

poskytnou osobě ohrožené, příp. dítěti. 

Primárně se však jedná o úkol pro MPSV a samosprávu. 

 

Úkol č. 2.2 Legislativní ochrana dětí, svědků domácího násilí, při vykázání pachatele 

domácího násilí podle zákona o Policii ČR. 

 

MV tento úkol splnilo, částečně, jelikož dítě, které bylo svědkem domácího násilí 

v souvislosti s vykázáním či dítě přítomné domácímu násilí, byť i jeho jednotlivým 

incidentům, se považuje za osobu ohroženou domácím násilím ve smyslu § 44 an. zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie tedy musí takové dítě jako osobu 

ohroženou označit a zajistit tak jeho personální ochranu. Vždy musí převážit zájem na 

ochraně dítěte před právem rodiče stýkat se s ním. Legislativní úpravu, která by explicitně 

stanovila personální ochranu dítěte v zákoně o Policii, MV navrhuje ve vládním materiálu 

a bude ji prosazovat při změně zákona o policii. Stanovisko MV také uvádí, že dítě v roli 

svědka domácího násilí se považuje za týrané, zneužívané a zanedbávané ve smyslu 

mezinárodních doporučení či metodiky MZd. 

 

Úkol č. 3.1 Výzkum / monitoring chování násilných osob po vykázání nebo po odchodu 

ohrožené osoby. 

Úkol č. 3.2 Pilotní program práce s násilnými osobami. 

 

MV tyto úkoly naplňuje v rámci dotační politiky a podpory nestátních neziskových 

organizací, které se práci s násilnou osobou věnují. Dotační titul k tématu práce s agresorem 

je vyhlašován již od roku 2009, podpořeno bylo několik NNO (např. Diakonie Praha, Adra 

HK, Centrum nové naděje, Persefona atd.), projekty se zaměřují na poradenství násilným 

osobám, resp. osobám, které mají problém s agresí, skupinové resocializační programy, cílem 

je rovněž vytvoření manuálů a metodik pro práci s agresorem. Výstupu a popis projektů jsou 

k dispozici na webu MV. Několik seminářů a workshopů pro policisty i další odborníky se 

uskutečnilo z iniciativy OPK MV. 

MV se současně zaměřuje na vzdělávání policie a dalších odborníků v této oblasti, v rámci 

připravované koncepce se navrhují opatření využitelná např. kurátory pro dospělé, sociální 

pracovníky, pracovníky OSPOD, pracovníky PMS, psychology rodinných a manželských 

poraden. Byla vytvořena pracovní skupina při MV, která zpracování návrh koncepce. MV 

také spolupracuje s PMS ČR ohledně vytvoření probačního programu pro dospělé – 

nedostatek finančních prostředků a kapacitní možnosti PMS však tomu nyní brání. 

 

 

Úkol č. 4.1 Využití stávajících materiálů, jejich doplnění, resp. vytvoření koncepce a metodiky 

vzdělávání v oblasti domácího násilí pro jednotlivé resorty. - 4) policisté a policistky 

Úkol č. 4.2 Průběžné školení pracovníků a pracovnic klíčových institucí a organizací 
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Návrh Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015: Ministerstvo vnitra ve spolupráci 

s Policejním prezídiem ČR zpracuje nový profil absolventa kurzů v oblasti prevence 

kriminality s vymezením konkrétních kompetencí podle služebního zařazení a pozice 

policisty. Půjde o nastavení takové profesní přípravy, která umožní získání základních 

informací o prevenci kriminality pro absolventy základní odborné přípravy a pro absolventy 

specializačních kurzů bude jejich obsah přizpůsoben tak, aby rozšířil odborné znalosti 

policejních expertů. Bude se jednat mj. o informace k problematice domácího násilí, 

speciálních výslechových místností, pohřešovaných dětí atd.  

Policejní prezidium uzavřelo s Asociací pracovníků intervenčních center dne 15.3.2011 

dohodu o vzájemné spolupráci a školení policistů v oblasti domácího násilí, praxe společných 

školení je v regionech již dlouhodobější. MV nabízí také stáže na odboru prevence kriminality 

k různým tématům.  

MV se podílí rovněž na školení pracovníků v sociálních službách či justice atd.  

 

Úkol č. 4.3 Podpora a rozšíření interdisciplinární spolupráce. 

 

MV podporuje vznik nových interdisciplinárních týmů v regionech a vznik detašovaných 

pracovišť IC. Projekt Zlínského kraje „Nepřehlížejme domácí násilí“ zaměřený na vzdělávání 

a interdisciplinární spolupráci v regionu, financovaný MV. 

 

Úkol č. 4.4 Podpora vytvoření specializovaných týmů na úrovni Policie ČR. 

 

Tento úkol má MV stanoven také v jiných materiálech, ale je plněn pouze částečně. V Praze 

existovaly specializované týmy PČR na některých OŘ v roce 2010, poté byla činnost těchto 

týmů z personálních důvodů v rámci PČR ukončena. Stabilní tým skupina Domácí násilí 

existuje již od roku 2005 při MŘ PČR v Brně a obdobná jednotka formou specialistů na DN 

funguje již dlouhodobě také při MŘ PČR Ostrava. Oba týmy řeší nejen případy vykázání, ale 

také přestupky a tr. činnost v souvislosti s DN a vykazují ve své činnosti velmi dobré 

výsledky (Moravskoslezský a Jihomoravský kraj jsou od roku 2007 na prvních místech 

v počtech vykázání). MV proto podporuje vytvoření obdobných týmů ve všech větších 

městech ČR s ohledem na nápad tr. činnosti v souvislosti s DN. 

 

Úkol č. 5.3 Konference k různým tématům domácího násilí (např. důsledky ekonomické krize, 

efektivita trestního zákona – nebezpečné pronásledování, aj.). 

1) Konference k ekonomickým dopadům domácího násilí. 

2) Konference k pronásledování. 

 

Po dohodě s Úřadem vlády, se navrhuje (se souhlasem Výboru), přesunout uspořádání 

konference k ekonomickým dopadům domácího násilí na rok 2013, v návaznosti na studii 

NNO a dalších potřebných podkladů. 

 

Konference k tématu nebezpečného pronásledování se uskuteční dne 23. listopadu 2011 

v prostorách MV (hlavní organizátor) ve spolupráci ÚV. MV zajistilo přednášející z řad 

Policie, intervenčních center, psychologie, v jednání je justice a akademická půda, cca 7 osob. 

Bude se jednat o odbornou konferenci k výměně zkušeností se závěry a doporučeními 

k tématu nebezpečného pronásledování. Cílovou skupinou budou policisté, odborníci z řad 

nevládních organizací a IC, soudci a st. zástupci. Úvodní slovo vládní zmocněnkyně a vedení 

MV (I.NMV a ředitelka OPK) 

 

Úkol č. 6.4 Rozšíření statistiky Policie ČR. 
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Trestné činy/Vraždy motivované osobními vztahy – sledování vztahu mezi obětí a pachatelem. 

 

Tyto statistiky jsou v policejní evidenci vedeny dlouhodobě, při sledování daného tr.činu, 

v souvislosti s domácím násilím např. ustanovení §199 TZ nebo §354 TZ. V policejních 

statistikách jsou zaznamenávány mj. následující kategorie: manželka/manžel, družka, žena 

ve společné domácnosti, druh, muž ve společné domácnosti, matka/otec/bratr/sestra, 

spolubydlící, podnájemník, bez vztahu, manžel/manželka v rozvodovém řízení, bývalý 

manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, dítě/dítě v pěstounské péči atd. 

 

Tento úkol lze vypustit = splněno. 

 

Úkol č. 7.1 Provést analýzu efektivity a provázanosti stávající trestněprávní i občanskoprávní 

legislativy a posoudit vhodnost zachování její formy či jejího nahrazení jedním komplexním 

zákonem a případně navrhnout její zlepšení. Provést výzkum forem a trendů domácího násilí 

z hlediska dopadů na oběti i možného působení na pachatele. 

Úkol č. 7.3 Sladit úpravu vykázání v zákoně o Policii ČR, úpravu předběžných opatření dle 

občanského soudního řádu a úpravu pomoci osobám ohroženým násilím v zákoně 

o sociálních službách se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (priorita ochrany bezpečí 

a zájmů dítěte). 

 

Návrhy na změny trestněprávní a občanskoprávní legislativy, které povedou ke zlepšení, jsou 

uvedeny ve vl. materiálu MV k problematice domácího násilí. Jedná se např. i o změny 

v policejním zákoně či občanském soudním řádu. Máme za to, že je vhodnější soustředit se 

na zpřesnění a příp. i zpřísnění stávající legislativy a klást důraz na provázanost 

systému/nástrojů řešení než nahradit fungující systém jedním zákonem, který 

by pravděpodobně nepokryl celou oblast. 

 

Informace poskytla: Mgr. Barbora Holušová 

 

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o průběžném plnění Národního 

akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 
 

Úkol č. 1.3 Podpora zajištění dostupnosti sociálních služeb typu azylové domy s utajenou 

adresou pro osoby ohrožené domácím násilím v návaznosti na krajské střednědobé plány 

rozvoje sociálních služeb. 

 

V oblasti sociálních služeb jsou v rámci podpory cílové skupiny obětí domácího násilí 

dlouhodobě finančně podporovány ty sociální služby, které s touto cílovou skupinou 

přicházejí do kontaktu ať už přímo, tak i přeneseně. Konkrétní údaje o počtu podpořených 

projektů a poskytovatelů sociálních služeb a výši poskytnutých dotací budou poskytnuty 

v návaznosti na uzavření 1. kola dotačního řízení na rok 2012 (uzávěrka pro podávání žádostí 

o dotaci byla 25. 9. 2011). 

 

Úkol č. 2.2 Legislativní ochrana dětí, svědků domácího násilí, při vykázání pachatele 

domácího násilí podle zákona o Policii ČR. 

 

MPSV zatím nemá informace o plnění legislativního úkolu 2.2. - Novelizace úpravy vykázání 

v zákoně o Policii ČR ve smyslu rozšíření postavení ohrožené osoby i na děti, které jsou 

svědky domácího násilí. Jedná se o společný legislativní úkol MV a MPSV. 
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Úkol č. 5.3 Konference k problematice ochrany dětí. 

 

V návrhu státního rozpočtu na rok 2012 byly v rozpočtové kapitole MPSV vyčleněny 

prostředky na uspořádání mezinárodní konference k problematice ochrany dětí. Bude-li návrh 

státního rozpočtu v této podobě schválen, bude tím umožněno, aby MPSV ve spolupráci se 

zmocněnkyní pro lidská práva tuto konferenci uspořádalo v souladu s úkolem vyplývajícím 

ze schváleného NAP prevence domácího násilí. Termín konference se předpokládá ve 

II. pololetí 2012. 

 

Úkol č. 7.4 Sladit úpravu zákona o sociálně-právní ochraně dětí (priorita ochrany bezpečí 

a zájmů dítěte) s úpravou vykázání v zákoně o Policii ČR, úpravou předběžných opatření dle 

občanského soudního řádu a úpravou pomoci osobám ohroženým násilím v zákoně 

o sociálních službách se zákonem. 

 

Dne 30. 9. 2011 předložilo MPSV vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a některé další zákony, s předpokládanou 

účinností od 1. 7. 2012. Součástí návrhu novelizace zákona o sociálně-právní ochraně je 

i úprava vzájemné informační povinnosti mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí 

a intervenčními centry a dalšími poskytovateli sociálních služeb, kteří poskytují pomoc 

osobám ohroženým domácím násilím. Konkrétně bude zakotveno, že příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí je povinen poskytnout na žádost intervenčnímu centru údaje, 

které má k dispozici, o osobě ohrožené násilným chováním pro účely poskytování pomoci 

této osobě intervenčním centrem podle zákona o sociálních službách. Stejně tak bude orgán 

sociálně-právní ochrany dětí povinen poskytnout na vyžádání jiných poskytovatelů sociálních 

služeb údaje, které jsou potřebné pro poskytnutí sociální služby. Z hlediska poskytování 

informací orgánu sociálně-právní ochrany dětí bude naopak stanoveno, že všichni 

poskytovatelé sociálních služeb (tj. včetně intervenčních center) jsou povinni sdělit bezplatně 

na výzvu orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní 

ochrany dětí s tím, že je pro tyto účely prolomena povinnost mlčenlivosti poskytovatelů 

sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. 

 

Informace poskytla: Mgr. Hana Hovorková 

 

 

Informace Ministerstva spravedlnosti o průběžném plnění Národního akčního 

plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 
 

Úkol č. 4.1 Využití stávajících materiálů, jejich doplnění, resp. vytvoření koncepce a metodiky 

vzdělávání v oblasti domácího násilí pro jednotlivé resorty. - 3) soudci a soudkyně, státní 

zástupci a státní zástupkyně 

Úkol č.  4.2 Průběžné školení pracovníků a pracovnic klíčových institucí a organizací 

 

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE 

Pokud jde o otázku školení v oblasti domácího násilí. Dne 12. 4. 2011 proběhl jednodenní 

seminář, určený pro soudce a státní zástupce (počet účastníků 30), zaměřený na typologii 

pachatelů včetně pachatelů trestných činů souvisejících s domácím násilím. Lektory byly 

zástupci Institutu pro kriminologii a prevenci (IKSP) a znalci. 

 

Dva třídenní semináře pro státní zástupce a soudce proběhly ve termínech 

31. 3. 2011 a 28. 4. 2011 (počet účastníků celkem 200). Jejich tématem byla problematika 
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trestního zákoníku specificky zaměřená na jednotlivé skutkové podstaty mimo jiné související 

s problematikou domácího násilí. Lektory byli znalec, zástupci Policie ČR a státní zástupce. 

 

PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE (uváděné termíny jsou zatím jen orientační) 

V příštím roce se počítá s výrazným navýšením vzdělávání státních zástupců a soudců 

v oblasti trestné činnosti týkající se domácího násilí. Již dnes se počítá s minimálně 

6 semináři s celkovou kapacitou 440 účastníků. 

Na červen a říjen roku 2012 jsou plánována školení pro státní zástupce a soudce, zabývající se 

mimo jiné vztahem vykázání a vazebního řízení, postavení oběti a podmínkou souhlasu 

poškozeného.. Plánovaná kapacita je celkem 100 účastníků. 

Na září 2012 je naplánován seminář pro státní zástupce a soudce s kapacitou 80 účastníků, 

který by se bude týkat taktiky výslechu obviněných, svědků v příbuzenském vztahu (častý 

případ u domácího násilí), přístupu k oběti sexuálně motivovaných trestných činů. 

Na konci dubna či v červnu se uskuteční seminář pro státní zástupce a soudce (kapacita 

celkem 80), jehož předmětem budou témata, týkající se psychických reakcí dětských obětí 

sexuálního zneužívání a znásilnění, a dále různé problémy z oblasti mravnostní kriminality 

páchané na mládeži a sexuální delikvence. 

Specializovaný seminář pro státní zástupce a soudce (kapacita 60), jehož tématem bude 

Domácí násilí – znalecká činnost, se uskuteční v únoru roku 2012. Obsahem školení bude 

znalecká činnost při objasňování trestných činů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící 

ve společném obydlí, posttraumatická stresová porucha u oběti domácího násilí a domácí 

násilí z pohledu soudní praxe. 

Další specializovaný seminář pro státní zástupce a soudce (kapacita 60), plánovaný na leden 

2012, se bude týkat ještě užší problematiky, a to domácího násilí páchaného na dětech. 

Obsahem budou praktické informace o specifickém přístupu k dětem, které zažívají domácí 

násilí, dále problém závislosti a domácího násilí a problematika práce s konfliktními osobami. 

Další specializovaný seminář pro státní zástupce a soudce (kapacita 60) je plánován na duben 

2012. Jeho tématem bude domácí násilí a přestupky. Budou rozebrány tzv. hraniční případy 

domácího násilí (hraniční ve smyslu trestný čin x přestupek) a postih domácího násilí 

v přestupkovém řízení. Dále bude ukázáno domácí násilí z pohledu policie, zejména pokud 

jde o objasňování přestupků. Dalšími tématy budou vykázání a práce s osobami ohroženými 

domácím násilím. 

 

Úkol č. 4.5 Podpora školení soudců a soudkyň v problematice domácího násilí. - 2) Analýza 

možnosti specializace soudců a soudkyň pro rodinné věci (opatrovnictví, domácí násilí…). 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR zahájilo zpracování analýzy možnosti specializace soudců 

a soudkyň pro rodinné věci. Za tímto účelem zahájilo na úrovni expertní pracovní skupiny 

k novelizaci občanského soudního řádu diskusi ohledně možnosti zavedení povinné 

specializace soudních oddělení a soudců (soudkyň) zejména pro věci opatrovnické, domácího 

násilí, péče soudu o nezletilé. V rámci této expertní diskuse se bude uvažovat účelnost, 

nutnost a vhodnost případné legislativní změny vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu 

pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úkol č. 4.5 Provést analýzu efektivity a provázanosti stávající trestněprávní i občanskoprávní 

legislativy a posoudit vhodnost zachování její formy či jejího nahrazení jedním komplexním 

zákonem a případně navrhnout její zlepšení. 



Příloha č. 1 k zápisu z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí konaného dne 10. října 2011  

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR zahájilo zpracování analýzy efektivity a provázanosti stávající 

trestněprávní a občanskoprávní legislativy. Za tímto účelem shromažďuje podkladové 

materiály a navazuje kontakt s odborníky s aplikační (zejména soudní) praxe. 

 

Úkol č. 7.4 Sladit úpravu zákona o sociálně-právní ochraně dětí (priorita ochrany bezpečí 

a zájmů dítěte) s úpravou vykázání v zákoně o Policii ČR, úpravou předběžných opatření dle 

občanského soudního řádu a úpravou pomoci osobám ohroženým násilím v zákoně 

o sociálních službách se zákonem 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR se v rámci mezirezortního připomínkového řízení podílelo 

na znění konečné verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, který 

byl Ministerstvem práce a sociálních věci ČR předložen vládě a jehož účelem bylo mimo jiné 

sladit úpravu zákona o sociálně-právní ochraně dětí s úpravou předběžných opatření dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Mimo úkoly 

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový zákon o obětech trestných činů, který již prošel 

meziresortním připomínkovým řízení a v dohledné době by se jím měla zabývat vláda. 

Kromě zvýšení ochrany obětem všech trestných činů, bude mít navrhovaný zákon význam 

i specificky v oblasti boje proti domácímu násilí. V souvislosti domácího násilí a trestního 

řízení bývá někdy jako nedostatek zmiňována absence právní úpravy předběžných 

opatření v trestním řádu. Navrhovaný zákon je zároveň novelou trestního řádu a zavádí 

do něj tzv. předběžná opatření. Ta předběžná opatření, která budou aplikovatelná právě 

v případech domácího násilí jsou především předběžná opatření spočívající v zákazu vstupu 

do určitého obydlí nebo zákazu styku s určitými osobami. 

 

Informace poskytl: Mgr. et Bc. Vladimír Pelc 

 

 

 


