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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 14. září 2017 
 
Místo schůze: Praha, Strakova akademie, Nábřeží Edvarda Beneše 4,  
Zasedací místnost 140 (od 10:00 do 13:00 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím 
právem): 
 

 
Omluveny/i: 

 Příjmení a jméno Organizace 

1.  Bálková Pavla MSp 

2.  Bednářová Zdena Zuzana nezávislá odbornice 

3.  Bělohlávková Kateřina MV 

4.  
Čechová Jitka 

zastupuje: Čechová Madla 
Persefona 

5.  Hurychová Eva nezávislá odbornice 

6.  
Holušová Barbora 

zastupuje: Chomová Zuzana 
IC Praha 

7.  Chaloupková Jaroslava Acorus 

8.  Jonitová Bronislava MO 

9.  Jung Tomáš MZd 

10.  Korbel Matouš (místopředseda) MŠMT 

11.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 

12.  
Marvanová Vargová Branislava 

(předsedkyně) 
nezávislá odbornice 

13.  Poláková Jitka (místopředsedkyně) proFem, Česká ženská lobby 

14.  Prokopová Zdena ROSA 

15.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

16.  Vojtíšková Martina   
Asociace pracovníků 

intervenčních center 

17.  
Vrbický Jan 

zastupuje: Himlová Veronika 
MPSV 

18.  Trávníček Zdeněk nezávislý odborník 

19.  Wűnschová Petra Centrum Locika 

1.  Příjmení a jméno Organizace: 

2.  Hovorka Daniel MPSV 

3.  Ježková Veronika nezávislá odbornice 

4.  Levová Jana Spondea 
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Hostky/é: 
 

 
Tajemník Výboru: Pavlíček Michal 
Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“): Šafařík Radan 
 
Z celkového počtu 26 členů a členek bylo v době zahájení jednání Výboru přítomno 19 
osob s hlasovacím právem. Výbor byl usnášení schopný. 
 
Návrh programu jednání:  
 
1. Úvod a schválení programu; B. Marvanová Vargová 
2. Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015 - 2018 ze strany MŠMT; 

M. Korbel 

3. Představení projektu Probační a mediační služby 
„Proč zrovna já?“, informace o seminářích Justiční 
akademie; 

R. Bureš, M. Sirotková,  
P. Bálková 

4. Evaluace vhodnosti nástroje SARA; P. Vitoušová 
5. Informace o činnosti pracovních skupin; J. Poláková, M. Pavlíček 
6. Různé. Členové a členky Výboru 
 
 
Ad bod 1 – Schválení programu 
 
B. Marvanová Vargová zahájila jednání Výboru a představila návrh programu.  
 
O návrhu programu následně proběhlo hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl 

schválen.  
 
Ad bod 2 – Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 ze strany MŠMT  
 
M. Korbel shrnul včerejší schůzku předsednictva Výboru s MŠMT k plnění Akčního 
plánu. Jednání se zúčastnili zástupci a zástupkyně příslušných odborů a oddělení MŠMT 
a Národního ústavu pro vzdělávání (dále jako „NÚV“). Míra ochoty plnění je ze strany 
jednotlivých sekcí různá. MŠMT aktuálně realizuje projekt „Optimalizace 
institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže 

5.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 

6.  Potměšil Jan nezávislý odborník 

7.  Spoustová Ivana advokátka 

1.  Příjmení a jméno Organizace: 

2.  Bureš Radim Probační a mediační služba 

3.  Sirotková Markéta Probační a mediační služba 

4.  Mosleh Jolana Policejní prezidium ČR 
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a tělovýchovy“, který koordinuje L. Viktorinová. Realizace tohoto projektu by měla 
přispět i k lepšímu plnění Akčního plánu ze strany MŠMT.  
 
K úkolu č. 15: Podpořit v rámci státní podpory sportu realizaci osvětových kampaní 
zaměřených na prevenci sexuálního obtěžování, šikany a dalších forem genderově 
podmíněného násilí ve sportu u mládeže. Žádná osvětová kampaň prozatím podpořena 
nebyla. První jednání s Odborem sportu proběhlo v únoru tohoto roku. Při příští revizi 
Koncepce sportu by měla být tato témata zahrnuta.  
 
K úkolu č. 22: Ustavit meziresortní pracovní skupinu pro oblast domácího a genderově 
podmíněného násilí složenou rovněž z členek a členů Výboru a organizací působících 
v oblasti potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Na základě činnosti pracovní 
skupiny začlenit vzdělávání v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí 
do platných koncepcí MŠMT. L. Viktorinová koordinuje pracovní skupinu v rámci 
projektu zaměřeného na genderovou rovnost na MŠMT, která dohlíží na plnění 
strategických materiálů a zahrnutí problematiky genderové rovnosti do koncepcí. 
Problematika domácího a genderově podmíněného násilí bude zařazena na jednání této 
pracovní skupiny a současně budou přizváni zástupci/kyně rezortů a Výboru.  
 
K úkolu č. 25: Zajistit průběžné školení pracovníků a pracovnic relevantních institucí 
a organizací: Policie ČR, justice, školství, sociální práce (včetně OSPOD a sociálních 
kurátorů a kurátorek) v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. MŠMT 
pořádalo v uplynulém roce školení k edukativnímu filmu Zuřivec a do konce roku 
plánuje také realizaci semináře pro metodiky a metodičky prevence. V rámci Národního 
institutu pro další vzdělávání probíhá průběžné školení pedagogických pracovníků 
a pracovnic, které bude doplněno o další témata týkající se genderově podmíněného 
násilí (sexuální obtěžování, znásilnění, nebezpečné pronásledování, kyberšikana).  
 
K úkolu č. 33: Ve spolupráci s Českou školskou inspekcí provést šetření způsobu a rozsahu 
vzdělávání o domácím a genderově podmíněném násilí na základních a středních školách 
a zajistit odbornou podporu při rozvoji tohoto vzdělávání. Úkol byl zařazen do plánu 
úkolů České školní inspekce pro rok 2017, ale poté byl vyškrtnut. Bude zajištěno jeho 
opětovné zařazení. NÚV s tématem počítá a již k němu zpracovalo podklady. 
V současnosti se čeká na schválení revize rámcových vzdělávacích programů a vyčlenění 
finančních prostředků.  
 
K úkolu č. 40: Uspořádat konferenci o domácím a genderově podmíněném násilím 
pro krajské školské koordinátory a koordinátorky prevence a školní metodiky a metodičky 
prevence. Zajistit vydání sborníku příspěvků. Plánovaný seminář (viz úkol č. 25) bude 
otevřen pro metodiky a metodičky prevence. MŠMT každoročně uspořádá konferenci 
nebo seminář na téma domácího a genderově podmíněného násilí.  
 
K úkolu č. 45: Formou konferencí, seminářů a školení průběžně podporovat další 
vzdělávání výchovných poradců a školních metodiků prevence v oblasti prevence domácího 
a partnerského násilí. Viz úkol č. 25 a 40.  
 
K úkolu č. 56: Doporučit vysokým školám zohlednit ve své poradenské činnosti nebo 
vnitřních předpisech problematiku sexuálního obtěžování ze strany studujících, vyučujících 
a vedení vysokých škol. MŠMT připraví dopis náměstka pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu, který bude obsahovat dotaz, jakým způsobem jednotlivé 
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vysoké školy ošetřují toto téma. Na základě zjištění bude formulováno doporučení 
a dopis vysokým školám.  
 
K úkolu č. 11 Aktualizace Akčního plánu: Provedení reprezentativního výzkumu 
prevalence sexuálního obtěžování a násilí včetně jeho vnímaní pachateli a oběťmi 
na základních, středních a vysokých školách. V rámci schůzky proběhla diskuze ohledně 
provedení tohoto výzkumu na ZŠ.  MŠMT vnímá provedení na tomto stupni jako 
problematické především s ohledem na nutnost souhlasu rodičů.  
 
J. Poláková poukázala na již provedený výzkum školní inspekce na základních školách, 
který se mimo jiné zaměřoval na sexuální obtěžování a šikanu. Výzkumy na tyto témata 
jsou tedy možné provádět i na tomto stupni. 
 
B. Marvanová Vargová poznamenala, že se jedná spíše o metodologickou otázku. 
  
M. Korbel přislíbil, že Výbor obdrží stanovisko MŠMT s bližšími informacemi 
k nesplněným úkolům, včetně dalšího plánovaného postupu v jejich plnění. M. Pavlíček 
zajistí rozeslání stanoviska všem členům a členkám Výboru. 
 
P. Wunschová uvedla, že činnost MŠMT v této oblasti je zásadní pro zcitlivování 
veřejnosti v tomto tématu.  
 
J. Krpálková ocenila práci i snahy M. Korbela i přes rezistenci některých sekcí MŠMT. 
 
M. Korbel poukázal na problém organizačního zařazení. Ostatní oddělení MŠMT jsou 
na stejné úrovni a díky tomu je mnohdy problematické vyžadovat plnění příslušných 
úkolů. Velkou posilu vidí v podobě výše zmiňovaného projektu zaměřeného 
na genderovou rovnost na MŠMT (6 osob zaměřených přímo na genderovou 
problematiku).  
 
B. Marvanová Vargová v rámci vzdělávání připomněla aktuální téma, které se týká 
učebnice Kriminologie určené pro policejní akademie a právnické fakulty. Kapitola 
týkající se znásilnění mimo jiné podporuje řadu mýtů o obětech násilí (spoluvina, 
vymýšlení si) a požití alkoholu u útočníka považuje za polehčující okolnost. 
 
J. Krpálková to považuje za skandální, včetně vyjádření docenta, který reagoval 
na kritiku této učebnice. 
 
P. Vitoušová uvedla, že Bílý kruh bezpečí se k této kauze veřejně vyjádřil. Současně 
uvedla, že se nejedná o oficiální učebnici školy (tým autorů) a že školám nelze nařizovat, 
dle čeho se má vyučovat. Učebnice rozpoutala debatu, jejímž výsledkem je větší citlivost 
a vnímavost k tématu, které je třeba využít. Učebnice trpí také základními definičními 
problémy (např. „masochismus oběti“).  
 
J. Poláková poukázala na to, že vedoucí katedry kriminologie Policejní akademie se 
vyjádřil v tom smyslu, že tuto učebnici nevyužívají. ProFem má v rámci domácího 
a genderově podmíněného násilí dobrou zkušenost s policií, včetně vzdělávání.  
 
P. Vitoušová uvedla, že učebnice je určena jak pro právnické školy, tak pro širokou 
veřejnost. Kauza vzbudila zájem, díky kterému se učebnice vyprodala. 
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B. Marvanová Vargová uzavřela diskuzi s tím, že aktuální kauzu je dobré využít 
k dalšímu zcitlivování veřejnosti k tématu. 
 
 
Ad bod 3 – Představení projektu Probační a mediační služby „Proč zrovna já?“, 
informace o seminářích Justiční akademie  
 
R. Bureš na úvod představil činnost probační a mediační služby. Tato činnost vychází 
ze zákona č. 257/2000 Sb. o probační a mediační službě. Jedním z jejích úkolů je dohlížet 
na vykonávání alternativních trestů (např. domácí vězení, zákaz vstupu, ad.) Řadě 
klientů byl udělen trest za neplnění vyživovacích povinností nebo byli odsouzeni 
za domácí násilí a další činy spadající do genderově podmíněného násilí. V rámci 
dohledu nad výkonem trestu se probační a mediační služba snaží pracovat s klientem 
také v tom smyslu, aby dokázal pracovat se svou agresivitou. Základním nástrojem 
těchto služeb je rozhovor s klientem a snaha o zařazení klienta do normálního života. 
Speciální část je věnována obětem násilí. Probační a mediační služba se snaží 
o proškolení pracovníků a pracovnic v odborných tématech a vedení rozhovoru na tato 
témata. Současně se také snaží o vytvoření prostředků a prostoru pro věnování se oběti. 
Problém představuje velké zatížení pracovníků a pracovnic dohledovou agendou. Cílem 
projektu „Proč zrovna já?“ je vytvořit síť odborníků/ic pracujících s obětí v krátkodobém 
a střednědobém horizontu (55 poradců/kyň ve všech krajích). Důležitou složkou tohoto 
projektu je práce s pachateli. R. Bureš nabídl možnost bližšího představení práce 
s násilnými osobami v budoucnosti. 
 
M. Sirotková následně blíže představila projekt „Proč zrovna já?“ (blíže viz: 
https://www.pmscr.cz/proc-zrovna-ja-ii/). Cílovou skupinou projektu jsou oběti 
trestných činů (10 % tvoří oběti domácího násilí). Projektu bude realizován do roku 
2020 a je na něj vyčleněno 78 milionů z Evropského strukturálního fondu. Hlavní cílem 
projektu je komplexní pomoc a poradenství obětem trestných činů. Projekt obětem 
nabízí poradenství (včetně právního), psychosociální podporu a psychoterapie. Projekt 
se také snaží zvýšit systémovou podporu prostřednictvím interdisciplinární spolupráce 
(krajské týmy, sociální odbory městských úřadů, multidisciplinární týmy). Dále zahrnuje 
vzdělávání poradců obětem trestných činů (55 spolupracujících organizacích ve všech 
krajích) a rozšíření odborných kompetencí pracovníků v sociálních službách (660 osob). 
Školení v jednotlivých regionech aktuálně začínají. Probíhá spolupráce i s dalšími 
projekty probačních a mediačních služeb (asistence). V rámci projektu je kladen důraz 
na detailní analýzu potřeb obětí (kvalitativní i kvantitativní analýzy). Bude realizována 
také mediální osvětová kampaň zaměřená na práva obětí a informování o tom, kam se 
v těchto případech obrátit, v rámci které vzniknou rádiové spoty a videospoty (jeden 
zaměřený na stalking a jeden na domácí násilí).  
 
R. Bureš uvedl, že cílem tohoto projektu není nahrazovat stávající služby, ale využít 
celorepublikové pokrytí probačních a mediačních služeb a pomocí interdisciplinárních 
týmů přispívat k šíření informací o možnostech pomoci obětem a místech, kam se 
obrátit. Informační činnost o základních právech a dostupných zařízeních považuje 
za důležitou.  
 
Z. Bednářová vznesla dotaz ohledně procesu, jakým se oběti dostanou do programu.  
 

https://www.pmscr.cz/proc-zrovna-ja-ii/
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M. Sirotková uvedla, že oběti se do programu dostávají přes probační úředníky 
a úřednice. Oběť buď přijde sama, nebo je oslovena. Služba je propagována 
prostřednictvím regionálních deníků, Českého rozhlasu a dalších médií. Další možností 
je doporučení ze strany orgánů činných v trestném řízení (např. státní zástupci).  
 
E. Hurychová vznesla dotaz ohledně množství času, který je obětem věnován. 
 
R. Bureš uvedl, že se v rámci této služby zaměřují na zvlášť zranitelné oběti, u kterých se 
počítá s časovou dotací 40 h. 
 
J. Poláková se dotázala, z čeho vychází statistika, která uvádí, že 10 % obětí trestných 
činů tvoří oběti domácího násilí. 
 
M. Sirotková uvedla, že v rámci projektu jsou vedeny detailní statistiky. Od začátku 
projektu (přelom ledna a února 2017) bylo registrováno přibližně 800 obětí, z čehož 80 
případů byly oběti DN. Předchozí projekt registroval cca 7000 obětí, přičemž procento 
obětí domácího násilí bylo přibližně stejné.  
 
J. Poláková vznesla dotaz ohledně způsobu proškolování sociálních pracovníků/ic 
a poradců/kyň. 
 
M. Sirotková uvedla, že školení zajišťují především konzultanti a konzultantky probační 
a mediační služby s vysokou mírou erudice (přednášejí problematiku i na VŠ). 
Od začátku nástupu poradců a poradkyň probíhá detailní školení (právní vzdělání, 
psychosociální podpora, ad.). Poradci a poradkyně často pracují s obětmi už jinde.  
 
J. Poláková se dále dotázala na setkání interdisciplinárních týmů. Žádné takové setkání 
neregistrovala. Současně projevila zájem se dalšího setkání zúčastnit. 
 
M. Vojtíšková uvedla, že se často účastní jednotlivých setkání interdisciplinárních týmů. 
Jako problematické vnímá jejich časté zaměření pouze na problematiku domácího násilí. 
Za důležité považuje zaměřit se i na další trestné činy, které se často neřeší dostatečně 
odborně. 
 
M. Sirotková informovala o tom, že cílem těchto setkání není se zaměřovat jen na jednu 
problematiku. Současně podle ní ale záleží na tom, jaké osoby s jakým zaměřením se 
na setkání sejdou. Setkání interdisciplinárních týmů v Praze a středočeském kraji 
neproběhlo. Na tato setkání bude zajištěno pozvání členek a členů Výboru.  
 
M. Pavlíček se dotázal na možnost zapojení Výboru do chystané mediální kampaně, 
například prostřednictvím konzultací.   
 
R. Bureš přislíbil, že zástupci a zástupkyně Výboru budou přizváni na konzultace 
k mediální kampani. R. Bureš se spojí s tajemníkem a předsedkyní Výboru ohledně 
dalších informací a poskytnutí statistik z probíhajícího projektu.  
 
M. Pavlíček poskytne probační a mediační službě seznam zúčastněných za účelem 
zaslání dalších informací souvisejících s projektem.  
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P. Bálková informovala členy a členky Výboru o tom, že seminář „Domácí násilí“ 
pořádaný Justiční akademií se uskuteční v Praze dne 16. října 2017. Jedná se o speciální 
seminář zaměřený na téma domácího násilí a případného rizika jeho rozšíření 
v souvislosti s migrační krizí či na problematiku kulturních rozdílů. Justiční akademie se 
toto téma pokusila začlenit na základě návrhů účastníků a účastnic jiných seminářů 
věnovaných problematice domácího násilí. Kromě paní doc. Čírtkové se však 
koordinátorovi semináře panu Peštukovi nepodařilo sehnat žádného specialistu 
na danou problematiku. Školiteli semináře tak budou pan JUDr. Tomáš Durdík a paní 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková. P. Bálková současně požádala přítomné o doporučení 
osoby, která specializuje na toto téma. 
 
J. Chaloupková doporučila se v této otázce obrátit na Sdružení pro integraci a migraci, 
které disponuje dostatkem odborníků a odbornic na dané téma. 
 
Ad bod 4 – Evaluace vhodnosti nástroje SARA 
 
P. Vitoušová představila metodu SARA a související zkušenosti Bílého kruhu bezpečí. 
Autorem této metody je kanadský forenzní a klinický psycholog Randall Kropp 
a švédský policejní psycholog a kriminolog Henrik Belfrage. Česká verze metody „SARA 
DN“ vznikla ve spolupráci Bílého kruhu bezpečí s oběma těmito autory a byla jimi 
schválena v květnu 2006. Pro šíření metody byli proškoleni lektoři a lektorky Bílého 
kruhu bezpečí. Tato metoda je určena především policistkám a policistům, kteří se 
dostanou do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Využití metody 
SARA DN se předpokládá  také u vybraných služeb v prvním kontaktu s osobou 
ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. Proškolený policista 
či policistka díky SARA DN dokáže vyhodnotit aktuální situaci, odhadnout závažnost 
hrozby dalšího násilí a přijmout opatření, která eliminují rizikovou situaci (možnost 
vykázání násilné osoby ze společného obydlí, zákazu vstupu či kontaktování a přiblížení 
se – 24 hodin na rozhodnutí a získání doplňujících informací a svědectví). Metoda SARA 
DN pomáhá určit strategii řízení tohoto rizika, vyvažuje občas se vyskytující subjektivní 
pocity profesionálů a profesionálek, zlepšuje jednotnost rozhodnutí a přispívá k lepší 
mezioborové komunikaci. 
  
Bílý kruh bezpečí šíření metody podpořil realizací odborných seminářů se zahraničními 
lektory,  zpracoval manuál SARA (ve spolupráci s L. Čírtkovou) pro policejní pedagogy 
a pedagožky a školící osoby a také provedl pilotní ověření metody v Praze, Ostravě 
a v Brně. Bílý kruh bezpečí pořádá především školení policejních metodiků/ček 
a lektorů/ek, výjimečně s metodou seznamuje odbornice a odborníky, kteří pracují 
s osobami ohroženými domácím násilím. Tato metoda se stala součástí závazného 
pokynu policejního prezidenta a výrazně posílila kompetence jednotlivých policistů při 
realizaci zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím účinného od 
1. 1. 2007.   Norsko zavedlo metodu SARA jako novinku až v roce 2016. V ČR se 
s metodou pracuje už 10 let.  
  

 
J. Poláková zmínila, že přibližně půl roku zpátky existovaly úvahy ohledně vhodnosti 
SARA.  
 
K. Bělohlávková doplnila, že se mluvilo o aktualizaci SARA. Za poslední léta se změnil 
profil násilné osoby i oběti. V rámci předešlých diskuzí byly zmiňovány další dvě metody 
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(např. MARK). Všechny tyto metody pracují na podobném principu. V rámci porad 
s krajskými metodiky a metodičkami se probírají i problémy s používáním SARA. Žádný 
problém se zatím neobjevil, převládá tedy spokojenost s metodou a poptávka po změně 
zatím není.  
 
J. Mosleh z Policejního prezidia uvedla, že po 10 letech jsou již na tuto metodu 
proškoleni lektoři a lektorky ve všech krajích. Metodu si dobře osvojili. Jediné 
připomínky, které se objevily, byly k definici a slovním spojením, která byla 
aktualizována. V rámci stížností na vykázání se spíše objevuje, že policisté nepoužívají 
všechny zdroje informací. Změna metody se naplánuje. Všechny obdobné metody jsou 
licencované – aktuálně platí licence na metodu SARA.  
 
J. Krpálková uvedla, že na půdě Výboru existovaly argumenty pro změnu. Je možné je 
dohledat v zápisech z předešlých jednání. 
 
M. Vojtíšková dodala, že má dobré zkušenosti s policií. Policie umí dobře vyhodnotit 
rizika a umí pracovat s metodou SARA. 
 
Ad bod 5 – činnost pracovních skupin 
 
M. Pavlíček informoval členky a členy Výboru o tom, že Pracovní skupina pro práci 
s násilnou osobou se sešla 7. září. Na svém jednání se zabývala především diskuzí 
a finalizací minimálních standardů pro práci s násilnou osobou. Minimální standardy by 
měly být dokončeny na příštím setkání Pracovní skupiny a následně představeny 
Výboru. Pracovní skupina pro prevenci sexuálního násilí se od posledního jednání 
Výboru nesešla. Termín setkání Pracovní skupiny pro prevenci sexuálního násilí byl 
předběžně stanoven na 31. října. M. Pavlíček potvrdí termín a zajistí místo pro setkání 
Pracovní skupiny.  
 
Ad bod 6 – Různé 
 
M. Pavlíček vznesl dotaz ohledně aktuálního stavu návrhu novely zákona o sociálních 
službách. 
 
V. Himlová uvedla, že návrh novely čeká na projednání v poslanecké sněmovně, ale 
zatím nebyl zařazen na program jednání. Návrh zřejmě nebude odsouhlasen. Jednou 
z možností je, že pozměněný materiál projedná až příští vláda. Sociální služba zaměřená 
na domácí a genderově podmíněné násilí v návrhu zatím zůstává. 
 
T. Jung informoval o tom, že MZd prostřednictvím pracovní skupiny spolupracuje se 
Světovou zdravotnickou organizací na manuálu pro lékaře a lékařky pracující s domácím 
násilím. K tomuto manuálu proběhne 16. 10. seminář v Senátu Parlamentu ČR. Členové 
a členky Výboru dostanou pozvánku. Manuál bude dále distribuován lékařům 
a lékařkám a bude zpřístupněn online. V této souvislosti proběhnou v následujících dvou 
letech semináře pro lékaře a lékařky. P. Vitoušová, Z. Prokopová a J. Krpálková jsou 
členkami pracovní skupiny MZd. Materiál bude představen na příštím jednání Výboru. 
 
M. Pavlíček informoval přítomné o tom, že vláda ČR dne 4. září schválila Souhrnnou 
zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu, včetně jeho aktualizace (reformulace 
stávajících a zařazení nových úkolů pro rezorty).   



9 

 

 
M. Pavlíček dále informoval členy a členky Výboru o spolupráci Úřadu vlády 
a Ministerstva financí na přípravě dalšího období Norských fondů. Ministerstvo financí 
připravuje v této souvislosti konzultace se stakeholdery pro oblast domácího 
a genderově podmíněného násilí. M. Pavlíček zajistí rozeslání dalších informací k tomuto 
jednání členům a členkám Výboru.  
 
Termín příštího setkání Výboru byl stanoven na 7. prosince 2017 od 10:00 na ÚV 
ČR. 
 
 
Shrnutí úkolů a závěrů jednání Výboru: 
 

 Zajistit termín a místnost pro další jednání Výboru (M. Pavlíček) 
 Zaslat Výboru podklad MŠMT s bližšími informacemi k nesplněným úkolům, 

včetně dalšího plánovaného postupu v jejich plnění (M. Korbel, M. Pavlíček)   
 Na jedno z příštích jednání zařadit informaci ohledně práce s násilnou osobou 

projektu Probační a mediační služby (M. Pavlíček) 
 Zajistit pozvání Výboru na setkání interdisciplinárních týmů v Praze 

a středočeském kraji (M. Sirotková) 
 Poskytnout Probační a mediační službě kontakty na Výbor (M. Pavlíček) 
 Zajistit konzultaci připravované mediální kampaně Probační a mediační služby 

k DN (R. Bureš) 
 Zajistit termín a místo pro jednání Pracovní skupiny pro prevenci sexuálního 

násilí (M. Pavlíček) 
 Na příštím jednání Výboru představit manuál pro lékaře a lékařky pracující 

s domácím násilím (T. Jung) 
 Zajistit rozeslání informací ohledně jednání na MF členům a členkám Výboru (M. 

Pavlíček)  
 
Trvající úkoly z minulých jednání Výboru: 
 

 Zpracovat přehled statistických dat, která je možné sbírat v souvislosti 
s přestupky s prvky domácího násilí (K. Bělohlávková) 

 Zaslat návrhy na další osoby z oblasti justice (státní zastupitelství Praha 2, 
soudce/soudkyně) k oslovení s nabídkou členství ve Výboru (I. Spoustová) 

 Na některé z příštích jednání Výboru zařadit bod ke statistikám v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí, které shromažďuje nebo by mohla 
shromažďovat Policie ČR a pozvat J. Mosleh (M. Pavlíček) 

 
Jednání bylo ukončeno v 13:00. 
 
Schválila:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Marvanová Vargová, předsedkyně Výboru 
 

Zapsal: M. Pavlíček, sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 


