
Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí  

 

konaného dne 15. prosince 2011 
 

Místo schůze: Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, místnost 

č. 502 (od 13:10 do 16:15 hod.) 

 

Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím právem): 

 

 Jméno Organizace 

1.  Budinová Adriena, Mgr. Občanská poradna Nymburk 

2.  
Čechová Jitka, Mgr. 

zástup: Plchová Renata 

Persefona o.s. Brno 

3.  Frýdová Hana, PhDr. MŠMT 

4.  
Hinková Olga, PhDr. zástup: Volná 

Jana, Mgr. 

Psychocentrum – manželská a rodinná 

poradna kraje Vysočina 

5.  
Hofmann Ondřej, Mgr.,  

zástup: Hrubá Eva, Mgr. 

MSp 

6.  Holušová Barbora, Mgr MV  

7.  Hovorková Hana, Mgr. MPSV 

8.  Jonitová Bronislava, Mgr. MO 

9.  Krpálková Jindřiška, Mgr. Arcidiecézní charita Praha 

10.  Návarová Jindřiška, Mgr. MPSV 

11.  Potměšil Jan, Mgr. nezávislý odborník 

12.  Prokopová Zdeňka ROSA, o.s. 

13.  Spoustová Ivana, Ing. Mgr. advokátka 

14.  Zelenková Martina, Ing. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Chrudim 

 

Omluveny/i: 

 

 Jméno Organizace 

1.  Knoblochová Helena, Mgr., PhDr. Europodnikatelka 21. století 

2.  Laurenčíková Klára, Mgr. Univerzita Karlova 

3.  Lienau Marie, Mgr. proFem, o.p.s. 

4.  Marvanová Vargová, Branislava, 

PhDr. 

KOORDONA 

5.  Truellová Iva, MUDr. MZd 

6.  Šusterová Marie, PhDr. IC Praha 

7.  Úlehlová Dagmar, Mgr. Spondea o.p.s. 

 

Hostky/é: 

 

 Jméno Organizace 

1. Bednářová Zdena, Mgr. Acorus 

2. Dobeš Jan, Mgr. MPSV 

3. Klusáčková Marie, Bc. proFem 

4. Kosařová Jana, Mgr. Život 90 

5. Marková Nikola, Bc. Univerzita Karlova 



6. Nedvědová Alena, Bc. IC Praha 

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: 

Šafařík Radan, Mgr., Zachariášová Lucia, JUDr. 

 

Z celkového počtu 23 členů a členek bylo přítomno 14 osob s hlasovacím právem, tj. Výbor 

byl schopný se usnášet.  

 

Program jednání – Výbor pro prevenci domácího násilí, 15. prosince 2011 

1. Schválení programu J. Krpálková 

2. Informace o přesunu Rady a jejích výborů na MPSV R. Šafařík 

3. Průběžná zpráva o plnění NAP 
B. Holušová, R. Šafařík, 

zástupci/zástupkyně rezortů 

4. Plán práce na rok 2012 předsednictvo 

5. Aktualizace členské základny předsednictvo 

6. Různé diskuze 

 

 

Ad bod 1 – Schválení programu 

 

J. Krpálková uvítala všechny přítomné a nechala hlasovat o návrhu programu. Nikdo 

z přítomných členek, členů, hostek a hostů k návrhu programu nevznesl námitku a návrh 

programu byl přijat. 

 

Ad bod 2 – Informace o přesunu Rady a jejích výborů na MPSV 

 

R. Šafařík informoval členky a členy Výboru o přesunu Rady vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů (dále jako „Rada“), jejích výborů a agendy rovných příležitostí žen a mužů z Úřadu 

vlády na MPSV na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 876. 

Tímto usnesením zároveň došlo ke jmenování ministra práce a sociálních věcí předsedou 

Rady. Příští zasedání Rady by se mělo uskutečnit v únoru 2012. R. Šafařík dále doplnil, 

že v rámci MPSV by od 1. 1. 2012 měl mít agendu rovnosti žen a mužů na starost referát 

rovných příležitostí žen a mužů, který bude zřízen v rámci nové sekce náměstka pro sociální 

začleňování a rovné příležitosti a který zároveň bude vykonávat funkci sekretariátu Rady. 

J. Potměšil členky Výboru informoval o setkání předsednictva Výboru s budoucím 

náměstkem pro sociální začleňování a rovné příležitosti J. Dobešem, na kterém byl mimo jiné 

panu náměstkovi představen plán budoucí činnosti Výboru. J. Potměšil zároveň dodal, 

že ze setkání vyplynulo, že pan náměstek je problematice boje proti domácímu násilí 

nakloněn. 

 

Ad bod 3 – Průběžná zpráva o plnění NAP 

 

B. Holušová konstatovala, že MV v listopadu oslovilo dopisem jednotlivé resorty se žádostí 

o poskytnutí informací o průběžném plnění NAP. Informace o průběžném plnění NAP rezorty 

byly prostřednictvím sekretariátu Výboru členkám a členům Výboru zaslány elektronicky 

před dnešním jednáním. B. Holušová dále podala stručnou informaci o průběžném plnění 

jednotlivých úkolů ze strany MV a informovala o proběhlé konferenci k problematice 



trestného činu nebezpečného pronásledování, kterou MV pod záštitou zmocněnkyně vlády 

pro lidská práva uspořádalo dne 23. listopadu 2011. Konference se zúčastnilo přibližně 

sto odborníků a odbornic z řad policie, justice, policejní psychologie a státní správy. 

J. Potměšil a I. Spoustová se k uspořádané konferenci vyjádřili kladně a shodně vyzvedli 

kvalitu jednotlivých vystupujících i celkové pojetí konference. B. Holušová dodala, 

že veškeré prezentace a materiály z konference jsou dostupné na internetových stránkách 

MV.
1
  

 

B. Holušová dále uvedla, že poslední data z oblasti vykázání ukazují poměrně výrazný nárůst 

oproti loňskému roku. K říjnu 2011 bylo vykázáno celkem 1174 osob, přičemž za celý loňský 

rok bylo vykázáno celkem 1058 osob. J. Volná dodala, že počet vykázání se zvyšuje zejména 

v těch oblastech, ve kterých fungují specializované týmy (Ústí nad Labem, Brno, Ostrava 

a Zlín), které na případy domácího násilí umí efektivně reagovat. B. Holušová s tímto 

názorem souhlasila a doplnila, že v souvislosti s odchody policistů se jeví jako problematické 

podporovat vznik dalších specializovaných týmů a mělo by se spíše cílit na školení strážníků 

tak, aby i oni byli schopni efektivně reagovat na případy domácího násilí. Zároveň dodala, 

že právě školení strážníků by mohlo být jednou z priorit NAP na příští období. 

 

R. Šafařík Výbor informoval o průběžném plnění NAP ze strany zmocněnkyně vlády 

pro lidská práva, resp. sekce pro lidská práva Úřadu vlády. Úřad vlády se podílel 

na uspořádání konference k trestnému činu nebezpečného pronásledování. Dále bude 

navrženo, aby termín konference k ekonomickým dopadům domácího násilí byl v návaznosti 

na vznikající studii proFemu posunut z roku 2011 na rok 2013. Tento návrh vzal Výbor 

na svém minulém jednání na vědomí. R. Šafařík dále doplnil, že k plnění dalších úkolů by měl 

výrazně přispět plánovaný projekt financovaný z finančních mechanismů Norska, který by se 

měl zaměřovat mimo jiné právě na otázky domácího násilí a z něhož by mělo být možné 

hradit uspořádání vládní informační kampaně tak, jak ji předpokládá NAP.  

 

O průběžném plnění NAP následně krátce informovaly zástupkyně jednotlivých resortů 

ve Výboru. Z. Bednářová v souvislosti s azylovými domy upozornila na skutečnost, 

že přestože většina z nich má jako cílovou skupinu uvedenou i osoby ohrožené domácím 

násilím, nejsou na práci s těmito osobami připraveny. Z. Bednářová dále upozornila na úkol 

plynoucí z NAP vytvořit druhové standardy práce (pro práci s osobami ohroženými domácím 

násilím a pro utajené azylové pobyty), který byl doporučen nestátním neziskovým 

organizacím ve spolupráci s MPSV. J. Krpálková navrhla, aby za účelem zpracování těchto 

druhových standardů byla vytvořena pracovní skupina Výboru, která by na druhových 

standardech spolupracovala s příslušným oddělením MPSV. Zájem na činnosti této pracovní 

skupiny vyjádřily Z. Bednářová, J. Krpálková a Z. Prokopová.  

 

Na jednání Výboru dorazil J. Dobeš, budoucí náměstek pro sociální začleňování a rovné 

příležitosti. J. Dobeš doplnil informace k přesunu Rady, jejích výborů a agendy rovnosti žen 

a mužů z Úřadu vlády na MPSV. Zároveň dodal, že problematika boje s domácím násilím je 

mu blízká, protože dříve se zabýval rodinnou psychoterapií a podílel se na vzniku 

intervenčního centra v Praze. J. Dobeš dále doplnil, že se rovněž spolupřipravoval metodiku 

pro primární prevenci pro první ročníky základních škol a přislíbil rozeslání její elektronické 

formy členkám a členům Výboru. 

 

                                                
1
 Pod odkazem http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx 
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J. Krpálková ocenila kladný vztah pana náměstka k problematice boje s domácím násilím 

a konstatovala, že by členky a členové Výboru uvítali, kdyby se pan náměstek v budoucnu 

jednání Výboru mohl účastnit. J. Dobeš konstatoval, že se jednání Výboru bude rád účastnit, 

pokud mu to časové možnosti dovolí. 

 

B. Holušová v souvislosti s plněním NAP konstatovala, že bude nutné vyřešit otázku 

budoucího fungování Meziresortní monitorovací skupiny (dále jako „MMS“), která je při MV 

zřízena. Činnost MMS se do jisté míry překrývá s činností v rámci plnění NAP. MMS 

každoročně vládě předkládá k informaci zprávu s názvem Informace o plnění opatření 

pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc 

při odhalování a stíhání případů domácího násilí za uplynulý rok, která se do jisté míry může 

rovněž překrývat se souhrnnou zprávou o plnění NAP. V současnosti MV hodlá v činnosti 

MMS pokračovat s tím, že v budoucnu by mělo dojít buď k jejímu zrušení (s tím, že došlo 

ke splnění jejího cíle) anebo k jejímu včlenění jako pracovní skupiny Výboru. B. Holušová 

zároveň vyzvala členky a členy Výboru k případným komentářům k budoucímu statusu 

MMS. J. Krpálková navrhla, aby došlo v budoucnu ke sjednocení zprávy předkládané MMS 

a souhrnné zprávy o plnění NAP tak, aby bylo předcházeno duplicitě činností MMS 

a Výboru. B. Holušová dodala, že zpráva MMS obsahuje podrobné statistické informace, 

které zřejmě souhrnná zpráva o plnění NAP obsahovat nebude. Z tohoto důvodu navrhuje 

změnit usnesení k NAP tak, aby součástí souhrnné zprávy o plnění NAP byly i podrobné 

statistiky, které jsou v současnosti součástí zprávy MMS. 

 

Ad bod 4 – Plán práce na rok 2012 

 

J. Krpálková nejprve zhodnotila situaci ve vztahu ke členské základně Výboru. Konstatovala, 

že v minulosti docházelo k situacím, kdy Výbor nebyl na svém jednání v důsledku velké 

absence členek a členů usnášení schopný. Tomuto stavu by se mělo předejít obnovou členské 

základny, kdy budou jmenováni nový členové a členky, kteří se v současnosti na činnosti 

Výboru podílí jako stálí hosté a stálé hostky a zároveň status stálých hostů a stálých hostek 

bude nabídnut těm současným členům a členkám Výboru, kteří se ve vyšší míře jednání 

Výboru neúčastní. 

 

J. Krpálková zároveň představila návrh termínů jednotlivých jednání Výboru v roce 2012: 

15. března, 14. června, 20. září a 13. prosince s tím, že začátek jednání bude vždy od 13 hod. 

J. Krpálková následně představila plán práce Výboru na příští rok, který byl členkám 

a členům Výboru předložen jako součást podkladů k dnešnímu jednání. J. Krpálková dále 

navrhla plán práce doplnit o vznik pracovní skupiny k vytvoření druhových standardů 

pro práci s osobami ohroženými domácím násilím, tedy o úkol, který vyplynul z dnešního 

jednání. 

 

J. Krpálková zahájila hlasování o plánu práce Výboru v upraveném znění: 14 pro, 0 proti, 0 

zdržel/a se. Plán práce Výboru byl schválen. 

 

Schválený plán práce Výboru je přílohou č. 1 tohoto záznamu. 

 

Ad bod 5 – Aktualizace členské základny 

 

J. Krpálková konstatovala, že tento bod byl již projednán v rámci předchozího bodu.  

 

 



Ad bod 6 – Různé 

 

J. Potměšil členky Výboru upozornil na publikaci Domácí násilí od Drahomíra Ševčíka a kol., 

která přináší zajímavé poznatky o jednotlivých formách domácího násilí a např. i o tom, jak 

rozeznat skutečnou oběť domácího násilí od násilníka, který se za oběť vydává. Z. Prokopová 

Výbor informovala o nové brožuře organizace Rosa s názvem To si líbit nenechám.  

 

J. Volná v rámci diskuze vznesla téma ohrožených dětí, které jsou často psychicky 

ohrožovány i ze strany obětí domácího násilí. Při práci s ohroženými dětmi se často setkává 

se situacemi, kdy matky-oběti domácího násilí po svých dětech latentně vyžadují plnění rolí, 

které tyto děti zastat nemohou (např. matka říká svému dítěti-chlapci, že bude její ochránce). 

J. Krpálková konstatovala, že v těchto případech je nutná terapeutická práce s matkou. 

Zároveň je matkám-obětem domácího násilí nutné vysvětlovat, že své dítě neztratí, když se 

toto dítě bude setkávat i s otcem. 

 

Výbor dále diskutoval otázku školení soudců v oblasti domácího násilí. B. Holušová uvedla, 

že tato školení navštěvuje poměrné úzká skupina soudců a soudkyň, které tématika domácího 

násilí profesně zajímá. Navrhla dále se zabývat tím, aby tato školení byla pro soudce 

a soudkyně povinná. V této souvislosti navrhla oslovit s doporučením prezidenta Soudcovské 

unie Tomáše Lichovníka. 

 

J. Krpálková dále vyzvala členky a členy Výboru, aby v rámci své odbornosti a kompetence 

publikovali odborné články o různých aspektech domácího násilí tak, aby došlo ke změně 

společenského povědomí o domácím násilí jako o nezávažném tématu, kterým se zabývají 

pouze feministky a feministické organizace. Zároveň navrhla, aby i Výbor vyvíjel tímto 

směrem aktivity a pořádal odborné tiskové konference či vydával tiskové zprávy. 

 

J. Krpálková na závěr poděkovala členkám, členům a hostkám a hostům za jejich účast 

a jednání Výboru ukončila. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:15. 

 

Schválila:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Krpálková, předsedkyně Výboru 

 

Zapsal: R. Šafařík, sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

 

 

 

 

 


