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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 17. ledna 2019 
 
Místo schůze: Praha, Strakova akademie, Nábřeží Edvarda Beneše 4,  
Zasedací místnost Starý tiskový sál (od 14:00 do 17:00 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím 
právem): 
 

 
Omluveny/i: 

 Příjmení a jméno Organizace 

1.  
Bálková Pavla 
zastupuje: Broz Jan 

MSp 

2.  Bělohlávková Kateřina nezávislá odbornice 

3.  
Čechová Jitka 
zastupuje: Janíčková Tereza 

Persefona 

4.  Hurychová Eva nezávislá odbornice  

5.  
Holušová Barbora 
zastupuje: Chomová Zuzana 

IC Praha 

6.  
Hovorka Daniel 
zastupuje: Košatková Eva 

MPSV 

7.  Chaloupková Jaroslava Acorus 

8.  Jonitová Bronislava MO 

9.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 

10.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova v Praze 

11.  Levová Jana Spondea 

12.  
Marvánová Vargová Branislava 
(předsedkyně) 

nezávislá odbornice 

13.  Poláková Jitka (místopředsedkyně) ProFem, Česká ženská loby 

14.  Prokopová Zdena ROSA 

15.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

16.  Vojtíšková Martina   
Asociace pracovníků 
intervenčních center 

17.  
Vrbický Jan 
zastupuje: Štefan Čulík 

MPSV 

18.  Trávníček Zdeněk nezávislý odborník 

19.  Wűnschová Petra Centrum Locika 

 Příjmení a jméno Organizace: 

1.  Bednářová Zdena Zuzana  nezávislá odbornice  
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Hostky/é: 
 

 
 
Z celkového počtu 24 členů a členek bylo v době zahájení jednání Výboru přítomno 19 
osob s hlasovacím právem. Výbor byl usnášení schopný. 
 
Návrh programu jednání Výboru:  
 

Projednání návrhu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
na léta 2019 - 2022 

 
 
Projednání návrhu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného 
násilí na léta 2019 - 2022 
 
B. Marvánová Vargová zahájila jednání Výboru a představila návrh programu jednání, 
které by mělo být celé věnováno diskuzi návrhu Akčního plánu prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Upozornila na to, že se jedná 
o pracovní verzi dokumentu, která jako taková obsahuje řadu nedokonalostí. Materiál 
po dnešním jednání projde ještě důkladnou jazykovou revizí. Cílem dnešního jednání by 
mělo být projednat především zásadní připomínky k materiálu ze strany Výboru.  

B. Marvánová Vargová navrhla, aby Výbor postupně procházel úvodní textovou část 
a následně úkolové části dle jednotlivých prioritních oblastí a aby vedl diskusi 
o vznesených připomínkách.  

M. Pavlíček poděkoval členům a členkám Výboru za zaslané připomínky k Souhrnné 
zprávě za rok 2018 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Souhrnná zpráva“) a informoval 
přítomné o schválení materiálu Výborem per rollam dne 11. ledna 2019. Souhrnná 
zpráva byla dále odeslána k připomínkám Radě vlády pro rovnost žen a mužů a bude 
projednána na jejím jednání dne 28. ledna 2019. 

 
 

 

2.  Ježková Veronika  nezávislá odbornice  

3.  Jung Tomáš MZd 

4.  Potměšil Jan nezávislý odborník  

5.  Spoustová Ivana advokátka 

 Příjmení a jméno Organizace: 

1.  Grecová Kateřina MŠMT 

2.  Zvolský Miroslav ÚZIS 
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Připomínky k úvodní textové části materiálu 

Proběhla diskuze ke kapitole obsahující vymezení základních pojmů. Bylo navrženo 
upravit definici asistovaných styků tak, aby bylo jasně uvedeno, že cílem těchto styků je 
zajištění bezpečného setkávání dítěte s násilným rodičem, do té doby, než se s ním bude 
moci bezpečně setkávat samo. V případě, že toto není možné zajistit, asistované 
setkávání ukončit. Asistované setkávání by mělo být dočasné, nikoliv dlouhodobé. Dále 
bylo navrženo vypustit pověření sociálně právní ochrany dětí z této definice. 
 
P. Vitoušová navrhla blíže specifikovat definici genderově podmíněného násilí, zejména 
s ohledem na rozlišení genderově podmíněného stalkingu a jinak motivovaného 
stalkingu. 
 
Z. Trávníček navrhl sladit užívání pojmů násilná osoba a původce či původkyně násilí 
v celém dokumentu. 
 
E. Hurychová navrhla doplnit do definic terciální viktimizaci. 
 
Dále bylo navrženo doplnění definic následujících pojmů: nové formy genderově 
podmíněného násilí, kybernásilí, dating violence a specializované sociální služby pro 
oběti domácího a genderově podmíněného násilí. 
 
K. Laurenčíková navrhla do následující kapitoly věnující se mezinárodním 
a vnitrostátním dokumentů doplnit Úmluvu o právech dítěte. 
 
Š. Čulík navrhl vypustit z výčtu vnitrostátních dokumentů Akční plán k naplnění Národní 
strategie ochrany práv dětí na období 2016 – 2020, který nebyl schválen. 
 
Následně byla diskutována kapitola věnující se aktuálním výzkumům v oblasti domácího 
a genderově podmíněného násilí. 
 
M. Vojtíšková navrhla v rámci této kapitoly doplnit statistiky ohledně počtu mužských 
obětí domácího násilí a doplnění dalších výstupů výzkumu Asociace pracovníků 
intervenčních center (dále jen „APIC“) ohledně vnímání domácího násilí ze strany 
veřejnosti. 
 
P. Wünschová se připojila s návrhem o doplnění statistik ohledně dětských obětí tohoto 
násilí. 
 
P. Vitoušová dále navrhla celou kapitolu věnující se aktuálním výzkumům v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí rozdělit do několika tematických podoblastí 
tak, aby bylo dosaženo větší přehlednosti textu a současně doporučila nahradit 
neodborné termíny. 
 
P. Wünschová navrhla do úvodní textové části uvést také dřívější termín začátku 
přípravy následujícího akčního plánu. 
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Připomínky k úkolové části materiálu: 
Š. Čulík u prvního výstupu opatření č. 1 směřujícího ke vzdělávání relevantních profesí 
přicházejících do styku s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí navrhl 
změnu indikátoru na „počet akreditovaných kurzů“. 
 
K. Laurenčíková u opatření č. 1 navrhla zaměřit vzdělávání pro zdravotnický personál 
ohledně problematiky domácího a genderově podmíněného násilí na dětské praktické 
lékaře a lékařky, pracovníky a pracovnice pohotovosti a gynekologie. Současně uvedla, 
že by bylo vhodné v této souvislosti aktualizovat i metodická doporučení pro 
zdravotnický personál a také pro pořádkovou policii. Do opatření č. 2 doporučila 
zahrnout také zakotvení psychosociální výchovy dětí do rámcových vzdělávacích 
programů.  
 
P. Wünschová navrhla u opatření č. 4 rozšířit zaměření osvětových kampaní i na děti. 
 
J. Poláková navrhla u opatření č. 7 směřujícího k zajištění systémového sběru dat doplnit 
jako spolugestora ÚZIS. 
 
J. Broz k opatření č. 7 uvedl, že projekt IKSP bude čtyřletý, tudíž jeho výstupy budou moc 
být zohledněny nejdříve v roce 2022. Navrhl v tomto smyslu upravit indikátor 
u příslušného výstupu, případně ho vypustit. 
 
Následně proběhla diskuze ohledně definice a účelu opatření k zajištění systematického 
sběru dat v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Bylo dohodnuto, že 
v opatření bude výraz „systematický“ nahrazen výrazem „systémový“ a současně bude 
doplněno, že se jedná o systémový sběr v rámci státní správy. 
 
U opatření č. 8 směřujícího k zohledňování prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí v příslušných koncepčních, strategických a metodických 
dokumentech bylo diskutováno, zda u jednotlivých rezortů blíže nespecifikovat 
příslušné materiály. Bylo dohodnuto, že současné znění výstupů je dostačující. 
 
Š. Čulík k opatření č. 9, které směřuje k novelizaci zákona o sociálních službách, uvedl že 
MPSV nemůže garantovat schválení novely a v tomto smyslu navrhl upravit příslušný 
indikátor. Dále bylo dohodnuto vypuštění kompetence nově navrhované specifické 
služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí k zajištění interdisciplinární 
spolupráce z druhého výstupu opatření. 
 
M. Vojtíšková u opatření č. 9 k zajištění dostupnosti služeb pro oběti domácího a 
genderově podmíněného násilí navrhla doplnit výstup v gesci MMR, který by směřoval 
k zajištění dalších forem bezpečného bydlení pro oběti těchto forem násilí (např. 
prostupné sociální bydlení). 
 
K. Laurečíková u prvního výstupu opatření č. 11 směřujícího k prevenci násilí na dětech 
navrhla uvést specificky Akční plán ochrany práv dětí. 
 
P. Wünschová navrhla u druhého výstupu opatření č. 11 doplnit do jeho znění také 
„identifikaci rizik“ a do spolugesce doplnit MZd.  Dále doporučila třetí výstup směřující 
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k aktualizaci metodického pokynu OSPOD rozšířit i o aktualizaci příslušných 
metodických doporučení a pokynů MŠMT, MV a MZd.  
 
K. Bělohlávková navrhla u opatření č. 12 směřujícího k zajištění specializovaných služeb 
pro oběti sexuálního násilí přidat do indikátoru spolupráci s MV. Připomínky MV 
k dalším opatřením byly sekretariátu Výboru zaslány před jednáním a do materiálu již 
zapracovány. 
 
M. Vojtíšková navrhla upravit odůvodnění opatření č. 16 k posílení kompetencí 
intervenčních center a 17 k evaluaci mezioborové spolupráce dle zaslaných připomínek 
APIC a případně zvážit vypuštění úkolu č. 17 pro nadbytečnost. 
 
J. Poláková u opatření č. 19 směřujícího k rozšíření možností vzdělávání soudců 
a soudkyň doplnit další výstup k zajištění standardizace práce soudních znalců 
a znalkyň. 
 
J. Broz k opatření č. 20 uvedl, že specializace státních zástupců a zástupkyň na případy 
domácího násilí již existuje. Tento výstup tedy lze vypustit, případně je nutné jej blíže 
specifikovat.  Členové a členky Výboru se shodli, že výstup by měl být přeformulován na 
„Školení Justiční akademie zaměřené na další prohlubování specializace státních 
zástupců a zástupkyň na případy domácího a genderově podmíněného násilí“. 
 
J. Broz u třetího výstupu opatření č. 20 dále navrhl výraz „metodika“ nahradit výrazem 
„interní pokyn“, který lépe odpovídá aktuálnímu záměru MSp. 
 
J. Broz dále navrhl vypustit druhý výstup opatření č. 21 směřujícího ke zvýšení 
informovanosti obětí domácího a genderově podmíněného násilí o jejich právech. 
Povinnost přidělených advokátů informovat oběti o právu vymáhat odškodnění je již 
v zákoně o advokacii obsažena. MSp další formulační připomínky zašle e-mailem 
sekretariátu Výboru. 
 
R. Šafařík informoval přítomné o tom, že sekretariát v následujících dnech zapracuje 
vznesené připomínky a materiál bude následně zaslán Výboru k dalšímu krátkému 
připomínkování. Revidovaný materiál bude poté zaslán k připomínkám Radě vlády pro 
rovnost žen a mužů.  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00. 
 
Shrnutí úkolů a závěrů jednání Výboru: 

 Zapracovat připomínky k Akčnímu plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019 - 2022 (M. Pavlíček) 

 Rozeslat revidovaný Akčním plán prevence domácího a genderově podmíněného 
násilí na léta 2019 – 2022 Výboru k hlasování per rollam  (M. Pavlíček) 

 
 
Schválila:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Marvánová Vargová, předsedkyně Výboru 
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Zapsal: M. Pavlíček, sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů.   


