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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí  

konaného dne 13. září 2012 
 

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

č. 116 (od 14:00 do 16:00 hod.) 

 

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

 

 Jméno Organizace 

1.  Bednářová Zdena Zuzana Acorus 

2.  Dvořáková Andrea MPSV 

3.  Frýdová Hana MŠMT 

4.  Gjuričová Jitka zástup: Horáková Alena MV 

5.  Holušová Barbora IC Praha 

6.  Hovorka Daniel MPSV 

7.  Jonitová Bronislava MO 

8.  Kosařová Jana Život 90 

9.  Knoblochová Helena Europodnikatelka 21. století 

10.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 

11.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 

12.  Lienau Marie zástup: Poláková Jitka proFem, o.p.s. 

13.  Prokopová Zdeňka ROSA, o.s. 

14.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

15.  Vojtíšková Martina Asociace pracovníků intervenčních center 

16.  Volná Jana IC Vysočina 

 

Omluveny/i: 

 

 Jméno Organizace 

1.  Budinová Adriena Nezávislá odbornice 

2.  Čechová Jitka Persefona 

3.  Čuhelová Kateřina Krajský soud v Brně 

4.  Marvanová Vargová Branislava nezávislá odbornice 

5.  Potměšil Jan nezávislý odborník 

6.  Spoustová Ivana advokátka 

7.  Truellová Iva MZd 

 

Hostky/é: 

 

 Jméno Organizace 

1. Dobeš Jan MPSV 

2. Hovorková Hana MPSV 

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: 

Šafařík Radan, Dopita Tomáš 

 

Z celkového počtu 24 členů a členek bylo přítomno 16 osob s hlasovacím právem, tj. Výbor 

byl schopný se usnášet.  
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Návrh programu jednání Výboru pro prevenci domácího násilí, 13. září 2012 

 

1. Schválení programu J. Krpálková 

2. Informace o činnosti pracovní skupiny pro vytvoření 

standardů pro azylové domy a pracovní skupiny pro vytvoření 

standardů práce s násilnou osobou 

J. Krpálková 

3. Informace o plánovaných konferencích a dalších aktivitách 

jednotlivých resortů a NNO 

Členky a členové Výboru  

4. Dotační titul MV „Prevence domácího násilí a trestné činnosti 

páchané na seniorech“ pro rok 2013  

A. Horáková 

5. Diskuze k projektu MPSV k vytvoření strategie rovných 

příležitostí žen a mužů 

sekretariát Výboru 

6. Různé Členky a členové Výboru 

 
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. 

 

J. Krpálková dále předala slovo J. Dobešovi, který rovněž přítomné členky a členy Výboru 

přivítal a konstatoval, že by velmi uvítal podněty Výboru k projektu MPSV k vytvoření 

strategie rovných příležitostí žen a mužů, o kterém se bude jednat v rámci bodu 

č. 5 programu. J. Dobeš rovněž připravovaný projekt krátce představil a uvedl, že do přípravy 

projektu by měly být zapojeny všechny výbory Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 

včetně Výboru pro prevenci domácího násilí. 

 

Ad bod 2 – Informace o činnosti pracovní skupiny pro vytvoření standardů pro azylové 

domy a pracovní skupiny pro vytvoření standardů práce s násilnou osobou 
 

J. Krpálková konstatovala, že pracovní skupina pro vytvoření standardů pro azylové domy se 

spojila se skupinou na MPSV, která vytváří katalogy sociálních potřeb, činností a jevů. Tuto 

skupinu vede paní M. Wicki. Pracovní skupina pracovala tak, že nejprve analyzovala výše 

uvedené katalogy a do nich se pokusila doplnit oblasti související s domácím násilím 

a Národním akčním plánem prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen „NAP 

DN“). Toto doplnění bylo následně odesláno paní M. Wicki, která však upozornila 

na obecnost katalogů, v důsledku které zřejmě nebude možné návrhy pracovní skupiny 

do těchto katalogů zařadit. Pracovní skupina se tak nadále bude věnovat činnosti na vytvoření 

standardů pro azylové domy. 

 

J. Krpálková dále krátce shrnula dosavadní činnost pracovní skupiny pro standardy práce 

s násilnou osobou. Cílem této pracovní skupiny je vypracovat koncepci práce s násilnou 

osobou, přičemž práce na této koncepci jsou v současnosti v počátcích. J. Krpálková Výbor 

rovněž upozornila na kampaň Bílá stužka - muži proti násilí na ženách a dětech, která je 

organizována pod patronací Ligy otevřených mužů. 

 

Výbor se shodl na tom, aby na příští jednání Výboru byl pozván zástupce či zástupkyně 

Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) tak, aby byl Výbor informován o činnosti PMS 

v oblasti práci s osobou násilnou. 
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Ad bod 3 – Informace o plánovaných konferencích a dalších aktivitách jednotlivých 

resortů a NNO 
 

R. Šafařík Výbor informoval o konferenci ke vzdělávání dětí o problematice domácího násilí, 

kterou pořádá MŠMT ve spolupráci s MPSV dne 15. listopadu 2012. Konference je určena 

zejména pedagogickým pracovníkům a pracovnicím, krajským koordinátorům prevence 

a dalším subjektům, které se podílejí na vzdělávání dětí o domácím násilí. Pozvánka bude 

Výboru včas zaslána. MPSV dále pořádá ve dnech 6. – 7. prosince 2012 veletrh dobré praxe 

zaměřený na téma ochrany práv dětí. Dne 7. prosince 2012 proběhne část veletrhu, která bude 

specificky věnována ochraně dětí před domácím násilím. Rovněž pozvánka na tuto akci bude 

Výboru včas rozeslána. 

 

M. Vojtíšková členky a členy Výboru informovala o konferenci pořádanou Asociací 

pracovníků intervenčních center dne 20. listopadu 2012. Součástí konference je několik 

workshopů určených zejména pro pracovníky a pracovnice intervenčních center. Konference 

se uskuteční na Magistrátu hlavního města Prahy. 

 

A. Horáková dále sdělila informace o mezinárodním semináři pořádaném MV k tématu 

domácího násilí a nebezpečného pronásledování ve dnech 7. – 9. listopadu 2012. Seminář se 

uskuteční v rekreačním zařízení MV Solenice. Tématy budou mimo jiné domácí násilí 

páchané na seniorech či kyberstalking.  

 

J. Poláková Výboru tlumočila pozvánku na konferenci v Senátu k ekonomickým dopadům 

domácího násilí na státní rozpočet ČR, která proběhne 2. října 2012. Pozvánka byla již 

členkám a členů Výboru rozeslána. 

 

Z. Bednářová dále upozornila na konferenci občanského sdružení Remedium, která proběhne 

ve dnech 30. – 31. října 2012 a jejímž tématem bude krizová intervence. 

 

P. Vitoušová v souvislosti se školením a vzděláváním osob, které přicházejí do styku s obětmi 

domácího násilí, upozornila na nedostatečné řešení vzdělávání soudců a soudkyň. Justiční 

akademie sice nabízí kurzy zaměřené na domácí násilí, ale počet účastníků a účastnic těchto 

kurzů je nízký a o tuto problematiku má zájem jen úzký okruh soudců a soudkyň. 

Nedostateční proškolení soudců a soudkyň má přitom zásadní dopad na situaci ohrožených 

osob. 

 

B. Holušová v této souvislosti poukázala na omezené možnosti, jak přímo vzdělávání soudců 

a soudkyň podporovat. Zatímco například policejním složkám lze účast na školeních 

k problematice domácího násilí přikázat, u soudů tato možnost chybí. 

 

P. Vitoušová konstatovala, že je důležité motivovat předsedy a předsedkyně krajských soudů, 

aby školení k domácímu násilí v rámci svých soudů podporovali. P. Vitoušová dále navrhla, 

aby se Výbor zabýval možností vytvořit či zaštítit vzdělávací program pro soudce a soudkyně, 

který by následně byl nabízen předsedům a předsedkyním krajských soudů.  

 

K. Laurenčíková navrhla, aby Výbor inicioval tematické šetření Veřejného ochránce práv, 

které by se soustředilo na mezery v systému vzdělávání soudců a soudkyň. Na základě tohoto 

šetření by následně mohlo vzejít doporučení směrem k Ministerstvu spravedlnosti. 
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J. Krpálková uvedla, že k tématu vzdělávání soudců a soudkyň se Výbor již delší dobu 

pravidelně vrací a navrhla zabývat se případným doporučením směrem k Ministerstvu 

spravedlnosti. Případné náměty na konkrétní doporučení je možné zasílat tajemníkovi Výboru 

R. Šafaříkovi prostřednictvím emailu. J. Krpálková zároveň vyjádřila naději, že příštího 

jednání Výboru se zúčastní zástupce Ministerstva spravedlnosti tak, aby bylo možné se k této 

diskuzi vrátit. P. Vitoušová navrhla, aby byla oslovena K. Čuhelová s prosbou o asistenci 

při formulování konkrétního doporučení a rovněž aby byla požádána o příspěvek na příštím 

jednání Výboru o problematice vzdělávání soudců a soudkyň o domácím násilí. 

 

Výbor se dále zabýval školením soudních znalců a kvalitou znaleckých posudků a požádal 

tajemníka Výboru R. Šafaříka o zjištění aktuálního stavu přípravy nového zákona o zapsaných 

znalcích.   

 

Ad bod 4 - Dotační titul MV „Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané 

na seniorech“ pro rok 2013 

 

A. Horáková Výbor krátce informovala o dotačním titulu MV s názvem „Prevence domácího 

násilí a trestní činnosti páchané na seniorech“, který je vypsán pro rok 2013. Podrobné 

informace o dotačním titulu jsou uvedeny na internetových stránkách MV.
1
 V minulosti MV 

vyhlašovalo v souvislosti s domácím násilím dotační tituly zaměřené na ochranu dětí, 

pro příští rok by měla být zvláštní pozornost věnována seniorům a seniorkám. K tomuto 

rozhodnutí přispěl jednak letošní Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

a jednak zvyšující se počet statistik poukazujících na páchání domácího násilí na seniorech 

a seniorkách. Uzávěrka pro přijímání žádostí o poskytnutí dotace byla stanovena na 30. září 

2012. 

 

Výbor následně diskutoval specifika domácího násilí páchaného na seniorech a seniorkách. 

P. Vitoušová upozornila na tenkou hranici mezi běžnou manipulací se seniory a seniorkami 

a násilím. Navrhla proto zabývat se osvětou v této oblasti a veřejnosti vysvětlovat, co je a co 

již není přijatelné zacházení se seniory a seniorkami. J. Kosařová Výbor informovala 

o kampani Života 90, která je zaměřena na problematiku týrání seniorů a seniorek. 

Z. Prokopová konstatovala, že ROSA bude v průběhu října a listopadu navštěvovat domovy 

seniorů, ve kterých bude provádět dotazníkové šetření ve vztahu k násilí páchaném 

na seniorech a seniorkách.  

 

Členky a členové Výboru navrhli vznik pracovní skupiny Výboru, která by se otázce 

domácího násilí páchaného na seniorech a seniorkách jako specificky ohrožené skupiny 

věnovala. V rámci diskuze se Výbor věnoval otázkám, zda do jeho působnosti patří 

i institucionalizované násilí páchané na seniorech a seniorkách a zda je vhodné zřizovat 

pracovní skupiny vymezené dle specifických cílových skupin. J. Krpálková konstatovala, 

že činnost pracovní skupiny by mohla být užitečná v tom případě, že by se zaměřila 

na identifikaci stávajících problému v oblasti řešení domácího násilí páchaného na seniorech 

a seniorkách a na formulaci návrhů případných opatření. Pokud Výbor uzná za vhodné, že je 

potřeba řešit problematiku domácího násilí na seniorech a seniorkách, pak by mu v této 

činnosti nemělo být bráněno. 

 

J. Krpálková tedy navrhla zřídit pracovní skupinu ve složení J. Kosařová, P. Vitoušová, 

Z. Prokopová, A. Horáková, H. Knoblochová a M. Vojtíšková, která by se otázce domácího 

                                                 
1
 Viz http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-prevence-

domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-pro-rok-2013.aspx.  

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-prevence-domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-pro-rok-2013.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-prevence-domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-pro-rok-2013.aspx
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násilí na seniorech a seniorkách věnovala. Výstupem činnosti pracovní skupiny by mělo být 

zmapování současného stavu v oblasti domácího násilí na seniorech a seniorkách. Na základě 

této zprávy by následně mohlo vzniknout doporučení Výboru. 

 

J. Krpálková zahájila hlasování o návrhu na vznik pracovní skupiny k otázce domácího násilí 

páchaného na seniorech a seniorkách: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se. Návrh na vznik pracovní 

skupiny byl schválen. 

 

A. Horáková dále členky a členy Výboru informovala o skutečnosti, že v důsledku 

personálních změn v oddělení pro lidská práva MV bude MV navrhovat, aby koordinační roli 

plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen 

„NAP DN“) nadále plnilo pouze MPSV. Souhrnnou zprávu o plnění NAP DN v jednotlivých 

letech by tak v budoucnu dle návrhu MV mělo zpracovávat a předkládat MPSV, v jehož gesci 

Výbor nyní je. 

 

K. Laurenčíková konstatovala, že dle jejího názoru by následující postup tedy měl spočívat 

v oficiálním oslovení a informování pana náměstka J. Dobeše s tímto návrhem a následně 

by se J. Dobeš měl vyjádřit, zda na danou agendu disponuje systemizovanými místy 

a případně požadovat jejich přesun z MV. A. Horáková doplnila, že v současnosti členky 

a členy Výboru o tomto návrhu pouze informuje a že další postup bude zvolen po konzultaci 

s jejími nadřízenými. 

 

Ad bod 5 – Diskuze k projektu MPSV k vytvoření strategie rovných příležitostí žen 

a mužů 

 

R. Šafařík Výbor krátce informoval o záměru referátu rovných příležitostí žen a mužů (dále 

jen „referát“) realizovat v rámci OP LZZ projekt, který by byl zaměřen na vznik střednědobé 

strategie rovnosti žen a mužů. V současnosti referát pracuje na přípravě vstupní analýzy 

k tomuto projektu. Za tímto účelem byli do referátu přijmutí dva noví kolegové na dohodu 

o pracovní činnosti na období do konce letošního prosince. R. Šafařík Výboru představil 

jednoho z těchto kolegů – T. Dopitu, který se jednání Výboru účastnil. 

 

R. Šafařík dále konstatoval, že vstupní analýza by měla identifikovat postoje relevantních 

aktérů k vytvoření strategie a sbírat informace o případném obsahu a způsobu implementace 

od těchto aktérů. Mezi oslovené aktéry patří i výbory Rady vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů. Strategie by měla navazovat na Východiska Strategie rovných příležitostí pro ženy 

a muže 2011 – 2015 (dále jen „Východiska“), která byla vládou ČR vzata na vědomí 

usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 770. Jednou z oblastí, kterou Východiska 

obsahují je i důstojnost a integrita žen, kam spadá násilí založené na pohlaví a domácí násilí. 

Smyslem diskuze s Výborem by mělo zejména být vyjasnění, zda úkoly v oblasti prevence 

domácího násilí v budoucnu do připravované strategie zahrnout anebo zda tuto oblast nadále 

řešit prostřednictvím samostatných akčních dokumentů.  

 

T. Dopita doplnil, že referát v tuto chvíli zajímají i názory na možnosti zapojení Výboru 

do přípravy, implementace a monitoringu připravované strategie. 

 

J. Krpálková poděkovala za předané informace a uvedla, že dle jejího názoru bude nezbytné, 

aby se nad danou věcí členky a členové Výboru hlouběji zamysleli a své názory a podněty 

sdělili až následně. Vzhledem k omezenému časovému prostoru na dnešním jednání navrhla, 

aby členky a členové Výboru měli možnost své podněty ke vstupní analýze zaslat emailem. 
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Zároveň navrhla, aby proběhla užší pracovní schůzka mezi referátem a předsednictvem 

Výboru a těmi členkami a členy Výboru, kteří se chtějí do přípravy vstupní analýzy 

intenzivněji zapojit. Termín tohoto setkání byl po dohodě stanoven na 24. října 2012 od 10:00 

v budově MPSV. 

 

T. Dopita doplnil, že členky a členové Výboru mohou své podněty referátu zasílat ideálně 

do konce září.  

 

Ad bod 6 – Různé 
 

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

a jednání Výboru ukončila. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:00. 

 

Schválila:  

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

J. Krpálková, předsedkyně Výboru 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


