
Výbor pro prevenci domácího násilí – info o činnosti za rok 2008 pro Radu 
 

Cíle: 
- vytvořit národní strategii pro boj proti domácímu násilí, 
- zprostředkovávat meziresortní koordinaci pro naplňování této strategie. 

 
Výbor dále: 

- sleduje statistickou evidenci různých forem domácího násilí, 
- navrhuje potřebné legislativní kroky (stalking), 
- podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí, 
- věnoval svou pozornost kampani Rady Evropy proti násilí na ženách, 
- či problematice intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. 

 
Předsedkyně: 

- 2008: Branislava Marvánová Vargová z občanského sdružení ROSA, ta se ovšem 
nedávno z osobních důvodů své předsednické funkce vzdala a  

- v současné době je připraveno jmenování nové předsedkyně – Jindřišky Krpálkové z 
Arcidiecézní charity Praha. 

 
Místopředsedkyně:  

- Klára Lauren číková, dříve MPSV, v současné době náměstkyně ministra školství. 
Místopředseda: 

- Jan Potměšil ze Svazu měst a obcí. 
 
Podněty Radě: 

- podnět k přijetí nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování 
(stalking), 

- spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s 
cílem posílit právní ochranu obětí domácího násilí, 

- podnět ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů včetně odpovídajících 
standardů. 

 

Pracovní skupiny: 

- Pracovní skupina pro nebezpečné pronásledování, která již svou činnost ukončila, 
připravila podnět pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, kterým Rada podpořila 
úsilí ministerstva spravedlnosti při doplnění trestných činů o trestný čin nebezpečného 
pronásledování. To bylo zahrnuto do nového trestního zákoníku v rámci trestných činů 
narušujících soužití lidí jako nová skutková podstata §354 nebezpečné pronásledování. 
Nový trestní zákoník je účinný od 1.1.2010. 

- Pracovní skupina pro Národní akční plán pro prevenci domácího násilí (na léta 2009 až 
2013) vymezila 7 hlavních oblastí akčního plánu (1. podpora osob ohrožených domácím 
násilím, 2. děti ohrožené domácím násilím, 3. práce s násilnými osobami, 4. aktivity 
zaměřené na pomáhající instituce, 5. společnost a domácí násilí, 6. výzkum, 7. legislativa). 

- Pracovní skupina k problematice utajených azylových domů, vznik na základě podnětu 
Výboru ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně odpovídajících 
standardů a svoji práci v současné době zahajuje. 

- Pracovní skupina pro rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní 
ochranu obětí domácího násilí. Se poprvé sejde příští týden společně s pracovní skupinou 
pro NAP. 

 


