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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí  

konaného dne 14. června 2012 
 

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

č. 116 (od 13:00 do 15:00 hod.) 

 

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

 

 Jméno Organizace 

1.  Bednářová Zdena Zuzana Acorus 

2.  Budinová Adriena Občanská poradna Nymburk 

3.  Čechová Jitka Persefona 

4.  
Gjuričová Jitka zástup: Holušová 

Barbora 

MV 

5.  Hofmann Ondřej MSp 

6.  Hovorková Hana MPSV 

7.  Jonitová Bronislava MO 

8.  Kosařová Jana Život 90 

9.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 

10.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 

11.  Marvanová Vargová Branislava nezávislá odbornice 

12.  Mlejnková Kristýna MPSV 

13.  Potměšil Jan nezávislý odborník 

14.  Prokopová Zdeňka ROSA, o.s. 

15.  Spoustová Ivana advokátka 

16.  Šusterová Marie IC Praha 

17.  Truellová Iva MZd 

18.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

19.  Volná Jana IC Vysočina 

 

Omluveny/i: 

 

 Jméno Organizace 

1.  Frýdová Hana MŠMT 

2.  Knoblochová Helena Europodnikatelka 21. století 

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

4.  Vojtíšková Martina Asociace pracovníků intervenčních center 

 

Hostky/é: 

 

 Jméno Organizace 

1. Dobeš Jan MPSV 

2. Hovorka Daniel MPSV 

3. Křivohlavá Jitka  

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: 

Šafařík Radan 
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Z celkového počtu 24 členů a členek bylo přítomno 17, resp. 19 osob s hlasovacím právem, 

tj. Výbor byl schopný se usnášet.  

 

Návrh programu jednání Výboru pro prevenci domácího násilí, 14. června 2012 

1. Schválení programu J. Krpálková 

2. Informace o zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů ze dne 29. května 2012 

R. Šafařík, J. Krpálková 

3. Shrnutí doporučení a stanoviska Výboru k Souhrnné zprávě 

za rok 2011 o plnění NAP DN 

J. Krpálková 

4. Průběžné informace o plnění NAP DN v roce 2012 zástupkyně a zástupci 

resortů 

5. Pracovní skupina pro vytvoření standardů pro azylové 

domy a pro práci s násilnou osobou 

J. Krpálková 

6. Informace o Networking meeting on Gender Based 

Violence, pořádaném EIGE dne 27. března 2012 

O. Hofmann 

7. Možnost uspořádat příští zasedání Výboru v rámci 

konference k domácímu násilí dne 20. září 2012 v Ostravě 

R. Šafařík, předsednictvo 

8. Různé  

 

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 jednomyslně přijat. 

 

Ad bod 2 – Informace o zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 

29. května 2012 
 

R. Šafařík Výbor informoval o druhém letošním zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti 

žen a mužů (dále jen „Rada“), které se uskutečnilo dne 29. května 2012. Jedním z bodů 

programu bylo představení činnosti jednotlivých výborů Rady. V rámci tohoto bodu 

J. Krpálková Radu informovala o průběžných aktivitách Výboru. Dalším z bodů programu 

bylo projednání Souhrnné zprávy za rok 2011 o plnění Národního akčního plánu prevence 

domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen „Souhrnná zpráva“), která byla Výborem 

schválena per rollam ke dni 30. dubna 2012. Souhrnnou zprávu Rada na svém zasedání 

projednala a jednomyslně schválila. 

 

J. Krpálková doplnila, že Rada se rovněž zabývala problematikou postavení porodních 

asistentek a plněním Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 

ze strany jednotlivých resortů v uplynulém roce. J. Krpálková dále uvedla, že je ráda, 

že předseda Rady, pan ministr Drábek, se zasedání Rady aktivně účastní.  

 

Během projednávání tohoto bodu dorazily B. Jonitová a A. Budinová, počet přítomných členů 

a členek s hlasovacím právem tak stoupl na 19. 

 

Ad bod 3 – Shrnutí doporučení a stanoviska Výboru k Souhrnné zprávě za rok 2011 

o plnění NAP DN 
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J. Krpálková krátce představila doporučení a stanovisko Výboru k Souhrnné zprávě, která 

Výbor schválil společně se Souhrnnou zprávou per rollam ke dni 30. dubna 2012. Stanovisko 

mimo jiné vycházelo z toho, že v některých oblastech jednotlivé resorty neplní Národní akční 

plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen „NAP DN“) dostatečně a spíše se 

snaží vykazovat své dosavadní aktivity jako plnění úkolů plynoucích z NAP DN.   

 

K. Laurenčíková vyjádřila zklamání nad přístupem MŠMT k plnění příslušných úkolů 

plynoucích z NAP DN a nad způsobem o informování o jejich plnění. MŠMT 

má v následujících letech několik klíčových úkolů v oblasti vzdělávání, např. návrh koncepce 

a metodiky vzdělávání v oblasti domácího násilí pro jednotlivé resorty. Z tohoto důvodu je 

důležité dohlížet na systematické plnění těchto úkolů. K. Laurenčíková dále upozornila 

na skutečnost, že v současnosti probíhají revize rámcových vzdělávacích programů a že by 

bylo vhodné věnovat pozornost způsobu, jakým je problematika domácího násilí 

do vzdělávacích programů zařazována. Z těchto důvodů K. Laurenčíková navrhla uspořádat 

s MŠMT a Ústavem národního vzdělávání jednání, na kterém by se vedla diskuze o plnění 

úkolů z NAP DN. J. Dobeš přislíbil, že se pokusí zorganizovat pracovní schůzku s náměstkem 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy panem Ladislavem Němcem, na které by byly 

probrány možnosti spolupráce na plnění úkolů MŠMT. J. Krpálková zdůraznila, že oblast 

vzdělávání o problematice domácího násilí je jednou z priorit Výboru a že tomuto tématu 

by měla být věnována náležitá pozornost. 

 

V následné diskuzi k vytvoření druhových standardů pro práci v oblasti domácího násilí, 

K. Mlejnková konstatovala, že MPSV v současnosti pracuje na projektu zaměřeném 

na podporu procesů v sociálních službách, v jehož rámci by mělo dojít ke tvorbě tzv. karet 

sociálních služeb. Má se jednat o definice jednotlivých sociálních služeb a stanovení jejich 

kvalitativních a kvantitativních kritérií. Část projektu týkající se karet sociálních služeb má 

na starost paní Michaela Wicki, ředitelka Občanského sdružení Dům otevřených možností. 

Z. Bednářová upozornila na skutečnost, že v rámci těchto karet sociálních služeb nejsou 

specificky definována kritéria pro azylové domy s utajenou adresou, ale pouze pro azylové 

domy obecně. K. Mlejnková navrhla, aby se Výbor do procesu přípravy těchto karet 

sociálních služeb blíže zapojila a navázala spolupráci s paní Wicki. 

 

J. Kprálková dále doporučila, aby se paní K. Mlejnková jako zástupkyně odboru sociálních 

služeb a sociální práce MPSV zúčastňovala jednání Výboru i nadále tak, aby byla zachována 

kontinuita zastoupení tohoto odboru a aby se jednání neúčastnila vždy jiná pracovnice, jak 

tomu bylo dosud. 

 

Ad bod 4 – Průběžné informace o plnění NAP DN v roce 2012 

 

R. Šafařík uvedl, že v rámci tohoto bodu mají jednotlivé resorty možnost Výbor informovat 

o průběžném plnění úkolů plynoucích z NAP DN v roce 2012. R. Šafařík dále Výbor 

informoval o plánovaném plnění úkolů, které byly původně uloženy zmocněnkyni vlády 

pro lidská práva, ale v souvislosti s přesunem agendy rovných příležitostí žen a mužů z Úřadu 

vlády ČR na MPSV je bude plnit MPSV. Jedná se o uspořádání dvou konferencí – konference 

o problematice ochrany dětí a konference o vzdělávání v oblasti domácího násilí. Konferenci 

o vzdělávání v oblasti domácího násilí bude MPSV pořádat ve spolupráci s MŠMT, 

předběžný termín byl stanoven na 7. prosince 2012. Cílovou skupinou konference budou 

zejména pedagogičtí pracovníci a pracovnice na základních a středních školách. 

K. Laurenčíková doporučila, aby do přípravy konference byla zahrnuta ROSA, která aktivity 
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v této oblasti v minulosti již vyvíjela. Z. Prokopová doplnila, že ROSA kromě zkušeností 

disponuje v oblasti vzdělávání o problematice domácího násilí i řadou manuálů a odborných 

publikací. K. Laurenčíková dále navrhla, aby cílovou skupinou byli i krajští koordinátoři 

prevence, kteří mají přímou možnost se podílet na přesunu informací z krajů přímo do škol. 

Rovněž navrhla pozvat zástupce asociací, např. asociace ředitelů mateřských škol, kteří 

nadále mohou pomoci informace z konference šířit. R. Šafařík výbor dále informoval 

o konferenci k problematice ochrany dětí, kterou bude pořádat odbor rodiny a ochrany práv 

dětí ve spolupráci s referátem rovných příležitostí žen a mužů MPSV. Bude se jednat 

o dvoudenní konferenci formou veletrhu dobré praxe, který bude zaměřen na sociálněprávní 

ochranu dětí v širším smyslu a jehož součástí budou i tematické bloky zaměřené specificky 

na ochranu dětí před domácím násilím. Cílovými skupinami této konference budou zejména 

pracovníci a pracovnice v sociálních službách, zástupci a zástupkyně krajů, obcí a nestátních 

neziskových organizací. Bude se jednat o konferenci s mezinárodní účastí, zejména odborníků 

a odbornic z okolních zemí. Konference se uskuteční ve dnech 6. a 7. prosince, takže se 

částečně bude překrývat s termínem konference ke vzdělávání v oblasti domácího násilí.  

 

J. Krpálková navrhla zvážit přesunutí termínu konference ke vzdělávání o problematice 

domácího násilí tak, aby se termíny obou konferencí neprolínaly a případní zájemci 

a zájemkyně se mohli zúčastnit obou těchto konferencí. Členky a členové Výboru tento návrh 

podpořili. 

 

B. Holušová Výbor informovala o prioritách MV pro letošní rok v oblasti boje s domácím 

násilím. MV se hodlá nadále soustředit na proškolování policistů a policistek v oblastech 

souvisejících s domácím a partnerským násilím a nadále podporovat vzdělávání ve spolupráci 

s Asociací pracovníků intervenčních center. B. Holušová dále konstatovala, že MV zvažuje 

na podzim uspořádání konference k problematice související s domácím násilím, 

pravděpodobně ke stalkingu.   

 

J. Potměšil uvedl, že MV připravuje nový zákon o přestupcích, ve kterém ale problematika 

domácího násilí není nikterak reflektována a který ani nezohledňuje posun v oblasti represivní 

politiky státu, např. zahrnutí alternativních trestů. J. Potměšil v této souvislosti požádal 

zástupce MSp, aby v rámci meziresortního řízení MSp pomohlo ke zdokonalení tohoto 

návrhu, zejména s ohledem na alternativní tresty. 

 

O. Hofmann Výbor informoval o aktivitách MSp, zejména ve vztahu ke školení státních 

zástupců a zástupkyň a soudců a soudkyň na Justiční akademii. Zároveň dodal, že Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci v současnosti zpracovává metodiku monitoringu chování 

násilných osob.  

 

K. Laurenčíková v této souvislosti vznesla námět na zahájení jednání s děkany právnických 

fakult o možnosti rozšíření vzdělávání v oblasti domácího násilí. O. Hofmann přislíbil 

o možnostech dalšího vzdělávání ve věcech souvisejících s domácím násilím na právnických 

fakultách pohovořit s doc. Tomášem Hřivnou z Právnické Fakulty Univerzity Karlovi 

a o výsledcích jednání Výbor informovat na jeho příštím zasedání.   

 

Ad bod 5 – Pracovní skupina pro vytvoření standardů pro azylové domy a pro práci 

s násilnou osobou 

 

J. Krpálková představila dosavadní složení pracovní skupiny pro vytvoření standardů v oblasti 

domácího násilí (J. Krpálková, Z. Bednářová, Z. Prokopová, M. Šusterová) a vyzvala další 



5 

 

členky a členy Výboru, aby se do činnosti pracovní skupiny zapojili. J. Krpálková zároveň 

navrhla stanovit termín, ve kterém by se pracovní skupina sešla a zahájila svou práci. Termín 

byl po dohodě stanoven na 26. července 2012 v 11:00. Výbor se rovněž shodl na tom, 

že činnost pracovní skupiny bude koordinována s aktivitami MPSV v oblasti vytváření karet 

sociálních služeb a že na jednání pracovní skupiny bude pozvána i paní Michaela Wicki. 

 

Ve vztahu k práci s násilnou osobou se J. Krpálková dotázala B. Holušové, zda je možné 

se zapojit do současných aktivit MV v této oblasti. B. Holušová uvedla, že na MV zatím 

proběhlo několik jednání pracovní skupiny pro práci s násilnou osobou. V souvislosti 

s ukončením svého pracovního poměru na MV B. Holušová vyjádřila obavy o další osud této 

pracovní skupiny. J. Krpálková navrhla, aby došlo k propojení činnosti této pracovní skupiny 

s činností Výboru a zajištění pokračování pracovní skupiny, v případě nutnosti i v rámci 

Výboru. 

 

Ad bod 6 – Informace o Networking meeting on Gender Based Violence, pořádaném 

EIGE dne 27. března 2012 

 

O. Hofmann Výbor informoval o jednání k genderově podmíněnému násilí, které uspořádal 

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (dále jen „EIGE“) ve spolupráci s Evropskou 

agenturou pro základní práva (dále jen „FRA“) v březnu v Barceloně. Jednání se týkalo 

zejména sběru statistických dat v oblasti domácího násilí a násilí mezi partnery. Na jednání 

vystoupily některé členské státy (Estonsko) s prezentacemi týkajícími se způsobu a metod 

sběru dat v oblasti genderově podmíněného násilí. Estonská prezentace se zaměřovala 

na předání informací o nedávném výzkumu prevalence genderově podmíněného násilí 

(provedeném na vzorku přibližně 4 tisíc osob), který mimo jiné došel k závěru, že zkušenosti 

s fyzickým násilím mělo přibližně 33 % dotázaných a zkušenost se sexuálním násilím 

přibližně 4 % dotázaných. Výzkum zároveň ukázal, že genderově podmíněné násilí 

se vyskytuje ve vyšší míře mezi přistěhovaleckými komunitami a mezi osobami s nižším 

dosaženým vzděláním.  Na jednání rovněž byly představeny aktivity EIGE a FRA v oblasti 

prevence genderově podmíněného násilí a diskutovány otázky možného posílení spolupráce 

členských států EU v oblasti prevence genderově podmíněného násilí. 

 

R. Šafařík následně doplnil informace o zastoupení ČR v orgánech EIGE. Ve Správní radě je 

zastoupeno MPSV ředitelem odboru EU a mezinárodní spolupráce M. Fuchsem 

a v tzv. Odborném sboru referátem rovných příležitostí žen a mužů. Při EIGE rovněž funguje 

několik ad hoc tematických sítí, které se pravidelně setkávají. V tematické síti k problematice 

genderově podmíněného násilí je za ČR jmenována B. Marvanová Vargová. R. Šafařík dále 

doplnil, že EIGE by měla v budoucnu domácímu násilí věnovat zvýšenou pozornost, a to 

zejména z toho důvodu, že nastávající Kyperské předsednictví Rady EU si domácí násilí 

zvolilo jako svou prioritu v oblasti rovnosti žen a mužů. R. Šafařík bude Výbor o dalších 

setkáních pořádaných EIGE k problematice domácího násilí průběžně informovat. 

 

Ad bod 7 – Možnost uspořádat příští zasedání Výboru v rámci konference k domácímu 

násilí dne 20. září 2012 v Ostravě 

 

R. Šafařík Výbor informoval o tom, že Městské ředitelství policie Ostrava bude dne 20. září 

2012 pořádat konferenci k tématu domácího násilí páchaného na seniorech. Termín této 

konference koliduje s termínem příštího zasedání Výboru, který byl rovněž stanoven 

na 20. září 2012. MŘ policie Ostrava nabídlo Výboru se této konference zúčastnit a zároveň 

v rámci ní uspořádat jednání Výboru, které by bylo otevřené veřejnosti. Předsednictvo 
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Výboru i náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti se k této nabídce 

postavili otevřeně. Nicméně problémem může být nízká účast členek a členů Výboru 

z důvodu konání jednání v Ostravě. Zároveň není jisté, zda bude možné proplatit cestovní 

náklady na cestovné do Ostravy a zpět. 

 

Výbor následně vedl diskuzi o možnosti uspořádat příští jednání Výboru v rámci této 

konference, případně o možnosti přesunout termín jednání Výboru tak, aby se členky 

a členové Výboru mohli konference zúčastnit. 

 

J. Krpálková a Z. Bednářová navrhly zahájit indikativní hlasování, které by Výboru poskytlo 

přehled o tom, které z jeho členek a členů by byli ochotni se případného jednání v Ostravě 

zúčastnit. Na základě indikativního hlasování se Výbor shodl na přesunu termínu příštího 

jednání Výboru tak, aby se členky a členové Výboru mohli zúčastnit i ostravské konference. 

Jednání Výboru se tedy neuskuteční v rámci výše uvedené konference. 

 

Termín příštího jednání Výboru byl stanoven na čtvrtek 13. září od 13:00.  

 

Ad bod 8 – Různé 
 

J. Potměšil v rámci bodu různé přislíbil, že ve spolupráci s J. Čechovou opět začne pracovat 

na podnětu, který by směřoval k efektivnějšímu postihu trestného činu znásilnění a k jeho 

prevenci. J. Potměšil Výbor dále upozornil na publikaci Vykázání jako prostředek ochrany 

před domácím násilím.  

 

Z. Prokopová Výbor informovala o semináři plánovaném v termínu 3. – 4. září 2012, který by 

se měl zaměřit na vyhodnocování rizik a bezpečnosti obětí domácího násilí. Seminář je 

otevřen i členkám a členům Výboru. 

 

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

a jednání Výboru ukončila. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:00. 

 

Schválila:  

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

J. Krpálková, předsedkyně Výboru 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


