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1. Úvod
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (dále
jako „Akční plán“) byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126. Akční
plán navazuje na Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014, který
byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 262. Akční plán rozvíjí oblast
Lidská práva a rovné příležitosti Programového prohlášení vlády ČR z února 2014,
ve kterém se vláda ČR mj. zavázala k potlačování genderově podmíněného násilí, a také
Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice (dále jako „Strategie“), schválenou
usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931. Akční plán slouží k implementaci
a dalšímu rozpracování specifických cílů uvedených v oblasti „Důstojnost a integrita žen
a mužů“ Strategie. Součástí Souhrnné zprávy za rok 2016 o plnění Akčního plánu byla také
Aktualizaci Akčního plánu, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 4. září 2017
č. 6221. Aktualizace Akčního plánu obsahuje jak reformulaci některých stávajících úkolů, tak
řadu úkolů nových s termínem plnění v roce 2018.
Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti
výskytu domácího a genderově podmíněného násilí2 za využití dostupných statistických
údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu, jejichž
termín plnění byl stanoven na rok 2017 a vyhodnocení naplňování úkolů nesplněných
v letech předchozích.
Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu byla vypracována sekretariátem
Výboru ve spolupráci s Výborem na základě podkladů poskytnutých jednotlivými rezorty.
Následně byla Výborem projednána a schválena per rollam dne 14. května 2018. Radou
vlády pro rovnost žen a mužů byla Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu
schválena per rollam dne 15. května 2018.

2. Vývoj v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí
2.1. Statistické informace o výskytu domácího a genderově podmíněného
násilí
Domácí a genderově podmíněné násilí jsou ze své povahy vysoce latentní a tudíž statisticky
těžko postihnutelné jevy. Statistické údaje shromažďované v rámci statistických ročenek
kriminality a soudnictví postihují jen velmi malou část těchto forem násilí. Z důvodu analýzy
celkového rozsahu domácího a genderově podmíněného násilí a jejich dopadů je proto
nezbytné provádět podrobnější výzkumy výskytu tohoto násilí, včetně sociologických
výzkumů.
Přes omezenou vypovídací hodnotu však mohou statistické údaje Policie ČR, Ministerstva
spravedlnosti a Asociace pracovníků intervenčních center ČR poskytnout zajímavé srovnání
a informace o vývoji v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Vždy je však
potřeba mít na zřeteli, že se jedná pouze o malou výseč skutečných případů.
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Aktualizace Akčního plánu je dostupná online z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/Aktuality/Aktualizace_Akcniho-planu_DN_2017.pdf>.
2
V této souvislovsti je třeba uvést, že domácí a genderově podmíněné násilí je jednou z příčin a důsledků
genderové nerovnosti ve společnosti. Domácí a genderově podmíněné násilí nelze vnímat jako izolovaný
problém, ale jako projev nerovnosti napříč celou společností. Při přijímání preventivních opatření je tedy třeba
zaměřovat se jednak specificky na problematiku genderově podmíněného násilí a domácího násilí, ale rovněž
na odstraňování genderové nerovnosti jako takové.
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Tabulka č. 1: Počet realizovaných vykázání dle údajů Asociace pracovníků intervenčních
center ČR v letech 2007 - 20173
Počet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
vyk. osob
Rok

863

679

778

1058 1430 1407

1367 1378 1317 1319

1344

Graf č. 1: Počet realizovaných vykázání 2007 - 2017

Podle evidence intervenčních center bylo v České republice v období od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2017 zaznamenáno 1344 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí
na základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým
rokem 2016 je to o 25 případů vykázání více. Ve 182 případech se jednalo o vykázání
opakované. Nejvyšší počty vykázání byly v předchozím roce zaznamenány v Ústeckém kraji
(204 případů), hlavním městě Praha (200 případů) a Moravskoslezském kraji (115 případů).4
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2125 osob za ohrožené, z toho 164
mužů, 1346 žen a 615 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí ve vztahu druh
družka (505) a soužití nezletilé dítě - rodič (487 případů). Nejohroženější věkovou kategorií
osob ohrožených představovala kategorie 27-40 let (517 případů). V případech vykázání se
jednalo o 763 domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1392 dětí.5
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 643 návrhů na předběžná
opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních), z toho v 593 případech v návaznosti na vykázání, ve 177 případech se jednalo
o podání těchto návrhů bez předchozí realizace vykázání.6
V případech vykázání je intervenční centrum povinno dle § 60a, zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách kontaktovat do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání
osobu ohroženou a nabídnout jí navazující sociální pomoc. Z celkového počtu vykázání
v roce 2017 osoby ohrožené v 1574 případech pomoc intervenční centra přijaly, v 627
případech nabízenou pomoc IC nevyužily. V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve
3

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/statistiky/>.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid.
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sledovaném období pomoc intervenčních center v ČR celkem 6373 osob ohrožených, z toho
5416 žen a 495 mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 462
dětí. Nejčastěji v roce 2017 zažívaly osoby ohrožené násilí v manželském soužití (1643
případů) a ve vztahu druh-družka (769 případů).7
Tabulka č. 2: Případy domácího násilí řešené OSPOD 2007 - 20178
Statistiky OSPOD
2010 2011 2012 2013 2014
Počet případů domácího 1976
násilí, u kterého byly
přítomny nezletilé děti
Z toho počet případů, ve 651
kterých bylo provedeno
vykázání násilné osoby
ze společného obydlí

2015

2016

2017

2505

2530

2583

2592

2 469

2452

2361

726

753

699

788

741

746

770

Z těchto výkazů MPSV vyplývá, že v kalendářním roce 2017 řešily orgány sociálně-právní
ochrany dětí celkem 2361 případů s výskytem domácího násilí za přítomnosti dětí, což
představuje pokles o 91 případů oproti roku předchozímu. Z toho v 770 případech bylo
provedeno vykázání násilné osoby ze společného obydlí, což v tomto případě představuje
nárůst o 24 případů vykázání oproti loňskému roku.
Při porovnání s celkovým počtem vykázání (viz tabulka č. 1) tak lze konstatovat, že děti byly
přítomné u 57,3 % případů domácího násilí, u nichž došlo k vykázání násilné osoby.
Tabulka č. 3: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí 2009 - 20179
Trestný čin
týrání 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
osoby žijící ve spol.
obydlí
zjištěno skutků
objasněno skutků
stíháno osob
 z toho ženy

507
410
384
16

568
477
436
18

661
534
485
11

603
494
463
13

572
445
392
14

541
408
391
15

525
397
368
7

522
397
423
15

515
374
388
9

Graf č. 2: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí 2009 – 2017
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Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/statistiky/>.
8
Blíže viz Statistický výkaz V (MPSV) 20-01 o výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
9
Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledykriminality-za-rok-2017.aspx>.
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V roce 2017 pokračoval trend mírného poklesu počtu zjištěných trestných činů týrání osoby
žijící ve společném obydlí. V uplynulém roce bylo zjištěno celkem 515 případů tohoto
trestného činu, což představuje pokles o 7 případů oproti předchozímu roku. Ze stíhaných
osob za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí tvořily v roce 2017 ženy 2,3 %.
Oproti předchozímu roku se jedná o pokles 1,2 procentního bodu v podílu žen na tomto
trestnému činu.
Tabulka č. 4: Počet trestných činů nebezpečné pronásledování 2010 - 201710
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nebezpečné
pronásledování
537
535
485
520
490
487
395
zjištěno skutků
objasněno skutků

390

stíháno osob

410

314

z toho ženy

349

380

35

380

321

27

328

38

27

373
318
29

2017
337

355

288

238

282

-

11

268

-

12

26

29

Přečin nebezpečné pronásledování je Policií ČR evidován od roku 2010, kdy došlo k jeho
zakotvení v trestním zákoníku. Nebezpečné pronásledování („stalking“ - stopování, přiblížení
se, pronásledování) je obsesivní fixací známého nebo neznámého pachatele na určitou
osobu, kterou pak obtěžuje systematicky a úporně nevyžádanou a nechtěnou pozorností.
Pachatel pronásleduje vyhlédnutou oběť dopisy, telefonicky, SMS zprávami či vtíráním se
do její blízkosti.13
V souladu s mezinárodními úmluvami a doporučeními je nebezpečné pronásledování
považováno za formu genderově podmíněného násilí. Genderová asymetrie je pak patrná
i při pohledu na statistické údaje evidované Policií ČR. V letech 2010 – 2015 tvořili muži 89 –
93 % stíhaných osob. Počet zjištěných skutků nebezpečného pronásledování se v letech
2010 – 2015 pohyboval okolo 500. V roce 2016 následoval prudký pokles zjištěných činů
na hodnotu 395 (pokles o 92 případů). Jednalo se zatím o nejprudší pokles. V roce 2017
pokračoval klesající trend. Celkově bylo zjištěno 337 těchto skutků, což představuje pokles
o 58 případů oproti roku předchozímu. Míra objasněnosti tohoto přečinu se pohybuje mezi 70
a 75 %.
Tabulka č. 5: Počet trestných činů znásilnění 2009 - 201714
Trestný čin
2009 2010 2011 2012 2013
znásilnění

2014

2015

2016

2017

zjištěno skutků

480

586

675

669

589

669

598

649

598

objasněno skutků

343

437

468

489

461

455

465

448

418

stíháno osob

315

377

405

404

366

390

387

463

446

- z toho ženy

0

2

1

5

2

2

2

3

7

10

Zdroj: Policie ČR: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx>.
Údaje o počtu stíhaných osob za rok 2016 nejsou k dispozici
12
Údaje o podílu žen ze stíhaných osob za rok 2017 nejsou k dispozici
13
Blíže viz Šámal, P., Korbel, F.: Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování tzv. stalkingu. 2010. ASPI.
14
Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledykriminality-za-rok-2017.aspx>.
11
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Graf č. 3: Počet trestných činů znásilnění 2009 - 2017

Trestného činu znásilnění se dopustí, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo
pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije
jeho bezbrannosti. Změněná dikce v trestním zákoníku s účinnosti od 1. 1. 2010 umožňuje
jako trestný čin znásilnění postihovat i jednání, která podle předchozí právní úpravy bylo
možné kvalifikovat jen jako vydírání. Toho bylo dosaženo vypuštěním podmínky
bezprostřednosti u pohrůžky násilí, rozšířením jednání i na pohrůžku jiné těžké újmy
a rozšířením trestnosti na všechny formy pohlavního styku (dříve jen soulož, obdobný
pohlavní styk).15
V předchozích letech Policie ČR evidovala přibližně 550 – 700 případů znásilnění ročně. Dle
odborných studií se ale jedná o přibližně 5 – 10 % skutečného výskytu znásilnění. Počet
zjištěných trestných činů znásilnění meziročně klesl z 649 na 598, což představuje pokles
o 51 nahlášených případů. Současně došlo k poklesu počtu objasněných případů znásilnění
na 418. Objasněnost tohoto trestného činu tedy meziročně stoupla o 5 procentních bodů.
Míra objasněnosti u ohlášeného znásilnění se pohybuje okolo 70 %.16 Trestného činu
znásilnění se dopouštějí zpravidla muži. Ženy tvořily v roce 2017 jen 1,6 % stíhaných osob.
Tabulka č. 6: Počet trestných činů vraždy motivované osobními vztahy 2008 - 201717
Vraždy
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
motivované osob.
vztahy
94
87
100
108
104
103
78
86
74
zjištěno skutků
92
83
96
98
102
100
71
78
69
objasněno skutků
96
90
103
101
111
109
71
85
-18
stíháno osob
24
11
13
16
12
20
-20
z toho ženy19
15

2017

80
77
82
19

Blíže viz Gřivna, T.: Trestné činy pro lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. ASPI.
2009.
16
Podle výzkumu Amnesty International je počet odsouzených pachatelů všech případů znásilnění (více než
7000 případů) pouze 2%, tedy asi 150 pachatelů. Z toho vyplývá nepoměr v míře objasnění nahlášených případů
a v míře odsouzení pachatelů. Pokud vezmeme v úvahu míru nahlášení 5-10%, jednalo by se o 350 – 700
nahlášení. Je tedy patrné, že většina pachatelů znásilnění odsouzena není. Blíže viz:
<https://www.amnesty.cz/news/1418/nosi-minisukne-o-znasilneni-si-koledovala-mysli-si-tretina-cechu>.
17
Zdroj: Policie ČR: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx>.
18
Údaje o počtu stíhaných osob za rok 2016 nejsou k dispozici
19
Tento údaj za roky 2008 a 2009 není k dispozici.
20
Údaje o podílu žen ze stíhaných osob za rok 2016 nejsou k dispozici
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K nejzávažnějším trestným činům souvisejícím s domácím násilím patří vraždy motivované
osobními vztahy. Ne všechny vraždy motivované osobními vztahy představují vyústění
domácího násilí. Zároveň je patrné, že vraždy související s domácím násilím tvoří
nezanedbatelnou část celkového počtu vražd motivovaných osobními vztahy.21 Největší
počet vražd motivovaných osobními vztahy byl zaznamenán v letech 2010 – 2013. V roce
2017 bylo Policií ČR zjištěno celkem 80 případů těchto vražd, což představuje nárůst o 6
těchto skutků oproti roku přechozímu. Míra objasněnosti dosáhla minulý rok 96,3 %.
Celkem v roce 2017 řešily soudy 895 případů s prvkem domácího násilí, což představuje
nárůst o 327 případů oproti roku předchozímu. V 678 případech byla obětí žena (nárůst
o 223 případů), ve 133 případech dítě (nárůst o 42), v 56 případech muž (nárůst o 31) a v 50
senior (nárůst o 31). Nejčastěji k domácímu násilí v těchto případech docházelo ve vztahu
druh/družka (370 – nárůst o 144 případů) a manželství (233 – nárůst o 72 případů).22

2.2. Realizované studie o domácím a genderově podmíněném násilí
Odborné studie, realizované především nestátními neziskovými organizacemi
a akademickými pracovišti, tvoří důležitý zdroj informací o výskytu, formách a důsledcích
domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem této kapitoly je stručně shrnout
nejzásadnější z těchto studií realizovaných a publikovaných v roce 2017. Nejedná se tedy
o ucelený a vyčerpávající výčet, nýbrž o základní shrnutí.
V roce 2017 byl zveřejněn nový gender equality index, který poprvé zahrnoval domácí
a genderově podmíněné násilí jako jednu z jeho hlavních dimenzí. Na rozdíl od všeobecného
gender equality indexu, kde vyšší skóre znamená větší míru genderové rovnosti, využívá
dimenze násilí na ženách opačný přístup - čím vyšší je skóre kompozitního ukazatele, tím
závažnější je stav násilí na ženách v dané zemi (vysoká míra prevalence násilí, závažnější
formy násilí, nízká míra nahlašování případů). ČR získala v jednotlivých podoblastech
následující skóre: prevalence násilí 20,7 (průměr EU: 21,2), závažnost násilí 45,8 (průměr
EU: 46,9) a míra nahlašování 17,6 (průměr EU: 14,3). Co se týče prevalence a závažnosti
forem domácího a genderově podmíněného násilí, ČR dosahuje hodnot lehce pod průměrem
EU. V těchto oblastech si tedy ČR vede oproti průměru EU o něco lépe. Oblast, v které ČR
nejvíce zaostává ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, je míra nahlašování těchto
případů (8. nejhorší výsledek v rámci EU). Co se týče celkového skóre kompozitního
ukazatele dimenze domácího a genderově podmíněného násilí, ČR obsadila mezi zeměmi
EU 12. místo s hodnotou ukazatele 28,0 a lehce tak zaostává za průměrem EU (27,5).23
ProFem o.p.s. publikovala v roce 2017 analýzu soudních rozhodnutí v případě znásilnění:
„Jen ano je ano. Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“,24 jejímž cílem bylo
nejen analyzovat jednotlivé rozsudky týkající se trestného činu znásilnění a specifikovat
procentuálně typy a věk pachatelů, obětí či výši a druh ukládaných trestů. Analýza se dále
snaží poukázat na to, jakými úvahami se české soudy řídí při rozhodování v případech
znásilnění. Z provedené analýzy pravomocných rozhodnutí soudů vyplývají následující
závěry: jednoznačně stoupá sexuální kriminalita mladistvých pachatelů, významné procento
pachatelů také tvoří osoby vyššího věku; tři čtvrtiny obětí pachatele zná; stoupá počet obětí,
21

Blíže viz Voňková, J., Oplatek D.: Vraždy v kontextu domácího násilí. ProFem.
2015. Dostupné
z: <http://www.profem.cz/shared/clanky/334/Vrazdy_v%20kontextu%20DN.pdf>.
22
Blíže viz <https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html>.
23
EIGE. 2017. Gender Equality Index 2017: Violence against women - the most brutal manifestation of gender
inequality. Dostupné z: <http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20175822_mh0417775enn_pdf.pdf>.
24
ProFem. 2017. Jen ano je ano. Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy. Dostupné z:
<http://www.profem.cz/shared/clanky/550/A5-JenAnoJeAno_WEB.pdf>.
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které se s pachatelem seznámily prostřednictvím sociální sítě; téměř 90 % pachatelů netrpí
žádnou deviací; vysoké procento pachatelů je v příbuzenském nebo obdobném vztahu
s obětí; poměr ukládaných nepodmíněných trestů odnětí svobody a trestů odnětí svobody
s podmíněným odkladem je téměř 50:50.
V návaznosti na tato zjištění byla formulována tato doporučení: zvýšit trestní sazby tak, aby
nebylo možné za takto devastující trestný čin ukládat podmíněný trest odnětí svobody;
zabývat se bezpečností a trestnou činností v kyberprostru vč. stoupající kriminality
mladistvých; zpřísnit trestní sazbu tam, kde obětí je dítě a pachatelem osoba dítěti blízká
či v příbuzenském vztahu; apelovat na vyšší míru ukládání přiměřených omezení,
výchovných opatření a povinností pachatelům sexuálně motivované trestné činnosti
(zejména zákaz dalšího styku s poškozenými); zavést funkční systém krizových center „Help
points“ sdružujících sociální pracovníky, lékaře, psychology, právníky i zástupce policie
na jednom specializovaném místě.
Persefona, z.s. v loňském roce vydala publikaci „Sexuální násilí: pohled veřejnosti, obětí
i odborníků“25. Tato analýza představuje výsledky reprezentativního sociologického
průzkumu z roku 2016 a zároveň se snaží nabídnout komplexnější pohled na téma
sexuálního násilí. Samotný výzkum využil kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody a tato
publikace představuje syntézu a interpretaci dat s tím, že se především zaměřujeme na jevy,
které považuje Persefona i na základě vlastní praxe za klíčové. Zjištěná data o představách,
zkušenostech a vnímání různých podob a projevů sexuálního násilí českou veřejností jsou
konfrontovány s informacemi získanými v rámci hloubkových rozhovorů s oběťmi sexuálního
násilí. To vše je doplněno o stanoviska, postřehy a rozbory odborníků, kteří se problematikou
sexuálního násilí zabývají z pohledu různých odborností. Cílem publikace je informovat
o podobách sexuálního násilí a o jeho dopadech na oběti i samotné pachatele. Samostatně
je vysvětlena problematika sexuálního násilí z pohledu práva a z pohledu dětí jako obětí
sexuálního násilí. Velkými tématy jsou i otázky informovanosti veřejnosti o sexuálním násilí
a problematika pomoci obětem sexuálního násilí. Zjištění vyplývající z výzkumu jsou velmi
závažná. Ukazuje se, že nějakou formu sexuálního obtěžování nebo násilí zažila více než
třetina populace České republiky. Nejen to dělá ze sexuálního násilí aktuální společenské
téma. Alarmující byly i výpovědi samotných obětí, které se setkaly s nepochopením ze strany
svých blízkých i ze strany pracovníků některých institucí. Na základě zjištěných dat je
zřejmé, že je nezbytné se i nadále zabývat otázkami, jak předcházet výskytu případů
sexuálního násilí a jak zajistit obětem sexuálního násilí dostupnou pomoc.
La Strada v roce 2017 zveřejnila analýzu mezioborové spolupráce v oblasti obchodování
s lidmi26. Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi popisuje
a hodnotí účinnost spolupráce v této oblasti. Označuje tři okruhy, kde by se kooperace
různých oborů měla zlepšit. Jde o komunikaci, průběžnou diskusi a hodnocení procesů
a nástrojů. Existuje mnoho bariér a problémů, které součinnosti brání, ať už se jedná
o bariéry geografické, či informační a jiné. Analýza ukázala, že systém interdisciplinární
spolupráce potřebné pro podporu obchodovaných osob funguje dobře. Aktéři z řad
ministerstev, policie, poskytovatelů sociálních služeb a dalších spolu komunikují a mají
motivaci spolupráci dále zkvalitňovat. Mezi poskytovatele sociálních služeb, inspektoráty
práce či policii je však potřeba více šířit povědomí o indikátorech, které pomohou
identifikovat obchodovanou osobu a nabídnout jí služby. Je také nutné zajistit všem
obchodovaným osobám přístup k plnohodnotnému zdravotnímu pojištění, bezplatné právní

25

Persefona. 2017. Sexuální násilí – pohled veřejnosti, obětí a odborníků. Dostupné z:
<http://www.dejmezenamsanci.cz/wp-content/uploads/2017/06/Z-labyrintu-n%C3%A1sil%C3%AD.pdf>.
26
La Strada. 2017. Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi. Dostupné z:
<http://www.strada.cz/images/Publikace/Analyza/Analyza_mezioborove_spoluprace.pdf>.
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pomoci a k psychologické péči. Obchodované osoby by se také rády více podílely na podobě
služeb, které jsou jim poskytovány.
Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o. s. (dále jako „APIC ČR“) v roce 2017
publikovala analýzu „Domácí násilí z pohledu aplikovaného výzkumu“.27 Z výsledků
provedeného výzkumu vyplývá, že násilí jako takové není považováno veřejností za špatné
ve všech případech, byť lidé užívající vůči druhým osobám násilí jsou obecně považováni za
osoby nevyrovnané a zoufalé. Dle studie lidé nejsou přesvědčeni o tom, že domácí násilí je
jen ojedinělým jevem týkajícím se sociálně slabé části populace a že vzniká provokováním
mužů ženami. Výzkum ukazuje, že stát a společnost (blízká rodina, známí a přátelé, odborná
veřejnost) jsou vnímáni jako důležité prvky pomoci osobám ohroženým domácím násilím.
Veřejnost se však neshoduje v otázce, zda si oběti domácího násilí mohou za svou situaci
samy či nikoliv. Nemalé množství lidí je např. přesvědčeno o sklonu některých žen vybírat si
za své partnery agresory. Přesvědčení o spolupodílu obětí domácího násilí na jejich situaci
také potvrzuje přesvědčení mnohých o tom, že oběť si za svou situaci může, když si
jednoduše nechá vše líbit. Tento rozšířený názor o „slabosti“ ohrožených osob, které
v patologickém vztahu setrvávají, přispívá k jejich stigmatizaci.
Z důvodu efektivnější tvorby veřejných politik v oblasti prevence a potírání domácího
a genderově podmíněného násilí realizoval Odbor v rámci Projektu CZ13 odborné analýzy.
V roce 2017 expertní zpracovatelské týmy dokončily následující analýzy vztahující
se k problematice domácího a genderově podmíněného násilí:28





analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích,
analýza ekonomických dopadů domácího násilí,
analýza kvality a dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb
pro dospělé oběti domácího násilí,
analýza zohledňování genderové perspektivy a problematiky genderově
podmíněného násilí při realizaci české azylové politiky.

2.3. Informace o postupu při podpisu, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále jako
„Istanbulská úmluva“) představuje mezinárodněprávní dokument stanovující komplexní
standardy v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Ke dni
14. března 2018 ji ratifikovalo 28 států (Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna
a Hercegovina, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie Gruzie, Německo, Itálie, Malta,
Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Srbsko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko) a dalších 17 států ji zatím jen
podepsalo. Jedním z těchto států je i Česká republika, která podepsala Istanbulskou úmluvu
dne 2. května 2016 (Evropská unie jako celek přistoupila k podpisu dne 13. června 2017).
Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2016 č. 114 bylo ministru spravedlnosti uloženo
předložit vládě návrh legislativních opatření k zajištění provádění Istanbulské úmluvy
do 30. června 2017. Návrh těchto legislativních změn Ministerstvo spravedlnosti zahrnula
27

Topinka, D. 2016. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Dostupné z:
<http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Dom%C3%A1c%C3%AD-n%C3%A1sil%C3%AD-zperspektivyaplikovan%C3%A9ho-v%C3%BDzkumu.-SocioFactor-2016..pdf>
28
Dokončené analýzy v rámci projektu z Norských fondů jsou dostupné pod následujícím odkazem:
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/analyzy-v-ramci-projektu-z-norskychfondu-151314/>.
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do návrhu novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 31. ledna 2018
č. 66. Vzhledem k tomu, že tato novela nepřináší žádné zásadní legislativní změny, nic
v současnosti nebrání tomu podniknout další kroky vedoucí k ratifikaci Istanbulské úmluvy.
Předložení návrhu ratifikovat Istanbulskou úmluvu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
tedy lze očekávat v druhé polovině roku 2018. Postup při ratifikaci Istanbulské úmluvy se stal
mj. předmětem jednání Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny,
která se konala dne 1. února 2018.29
V souvislosti s přípravou ratifikace Istanbulské úmluvy připravuje ÚV ČR projekt v rámci
příštího období finančních mechanismů Norska zaměřený mj. na zvyšování kapacit veřejné
správy implementovat Istanbulskou úmluvu a další standardy Rady Evropy. V rámci
programové oblasti zaměřené na domácí a genderově podmíněné oblasti připravuje projekt
Rada Evropy, který se bude zaměřovat na vzdělávání relevantních profesionálů
a profesionálek primárně přicházejících do styku s oběťmi domácího a genderově
podmíněného násilí.
Jedním z mála evropských států, které zaujaly negativní stanovisko k přistoupení
k Istanbulské úmluvě, je sousední Slovensko. Slovenské vláda se rozhodla neratifikovat
Istanbulskou úmluvu, přestože drtivou většinu ustanovení považuje za užitečné.30 Slovenské
odstoupení od ratifikace Istanbulské úmluvy může být interpretováno jako důsledek sílícího
odporu konzervativních kruhů.

2.4. Základní informace o zásadních akcích a výstupech činnosti občanského
sektoru v roce 2017
Stejně jako v předchozích letech hrály i v roce 2017 nestátní neziskové organizace
a poskytovatelé sociálních služeb v prevenci a potírání domácího a genderově podmíněného
násilí zásadní roli. Kromě přímé pomoci obětem domácího násilí tyto subjekty rovněž
přispívají ke zvyšování společenského povědomí o problematice domácího násilí, realizují
řadu výzkumných projektů a prohlubují kompetence pomáhajících profesí. Cílem této kapitoly
je krátce shrnout některé z inovativních projektů a zásadních událostí v oblasti prevence
domácího násilí, které proběhly v uplynulém roce v rámci neziskového sektoru.
Organizace Rosa, centrum pro ženy, z.s. (dále jako „Rosa“) pokračovala v roce 2017
v realizaci projektu „Stopnásilí.cz na školách“ zaměřeném na osvětu a prevenci násilí ve
vztazích prostřednictvím seminářů a přednášek na středních školách. V rámci projektu byla
také kontaktována a podpořena cílová skupina prostřednictvím stránek stopnasili.cz
a facebookové stránce ROSA, na kterých byly pravidelně publikovány preventivní texty.
Rosa dále realizovala projekt „Zpět do života“, jehož cílem je návrat žen, které se staly
oběťmi domácího násilí, do zaměstnání, zpět na trh práce. Jedním z projektů Rosy je také
projekt „Vracíme dětem radost“, který se zaměřuje na děti a poskytování odborné pomoci,
která by jim pomohla vyrovnat se s prožitými traumaty. Rosa poskytuje dvě registrované
sociální služby, provozuje utajený azylový dům pro ženy a jejich děti, které jsou aktuálně
ohrožené domácím násilí. V rámci této služby poskytuje specializovanou komplexní pomoc
pro týrané ženy, včetně zajištění bezpečí a aktuálně vyhodnocuje bezpečnostní plány za
účelem snížení rizika možného dalšího napadání. Druhou registrovanou sociální službou je
29

Blíže viz zápisy z jednání Stálé komise pro rodinu: <https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6005&kk=4>.
Blíže viz <http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-kym-budu-rozpory-medzi-istanbulskym-dohovorom-a-ustavou-srvlada-nebude-suhlasit-s-jeho-ratifikaciou/>, příp. viz <http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/216427-slovenskoodmitlo-umluvu-proti-nasili-na-zenach-pry-zpochybnuje-rozdily-mezi-pohlavimi/>.
30
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Informační a poradenské centrum, v rámci které v roce 2017 našlo komplexní podporu
a pomoc v roce 345 týraných žen. Součástí této poradny je i internetová poradenství a SOS
linka.
Organizace proFem, o.p.s. pokračovala v roce 2017 v rozmanité činnosti, která zahrnuje také
sociální a právní služby pro oběti domácího a sexuálního násilí. V rámci realizovaných
projektů v loňském roce vydala proFem publikaci „Jen ano je ano. Trestný čin znásilnění ve
světle Istanbulské úmluvy“. Publikace se zaměřuje především na analýzu soudních
rozhodnutí v případě znásilnění a následnou formulaci doporučení pro tuto oblast (blíže viz
kapitola 2.2.). Publikace byla představena na tiskové konferenci u příležitosti Mezinárodního
dne proti násilí na ženách. V návaznosti na 16 akčních proti násilí na ženách proběhl
v prosinci minulého roku odborný seminář k analýze soudních rozhodnutí v případě
znásilnění na ÚV ČR.
APIC ČR, o.s. v roce 2017 realizovala mediální výstupy v souvislosti s projektem „Zlepšení
praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“
(realizace 2015 – 2016). V rámci tohoto projektu byly uskutečněny vnitrostátní výzkumy
a analýzy stavu domácího násilí v ČR, jejichž součástí bylo mimo jiné zmapovat a analyzovat
dostupnost sociální služby „intervenční centra“ jako specializované krizové pomoci pro
osoby ohrožené domácím násilím a „spokojenost“ obětí domácího násilí se systémem
pomoci nastaveným zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím. Výzkum se skládal ze tří částí rozdělených dle cílové
skupiny: výzkum veřejného mínění - postoje k fenoménu domácího násilí, výzkum mezi
experty - vnímání domácího násilí v expertní rovině a výzkum mezi klienty intervenčních
center (blíže viz kapitola 2.2.).31
Intervenční centra dále na základě výše uvedeného zákona nabízejí pomoc ohroženým
osobám a zároveň ve svých spádových regionech koordinují interdisciplinární týmy a zajišťují
interdisciplinární spolupráci následujícími formami spolupráce: podpora osob ohrožených při
řešení jejich aktuální složité situace vzniklé v důsledku domácího násilí, setkání v rámci
interdisciplinárních týmů na úrovni krajů, „okresů“ nebo jednotlivých měst, koordinace pomoci
osobě ohrožené na úrovni vedoucích pracovníků a pracovnic vyšších samosprávných celků
(např. magistráty, krajské úřady, územních odbory Policie ČR), interdisciplinární spolupráce
v rámci kulatých stolů, oborových či mezioborových seminářů a konferencí zaměřených
na vzdělávání odborné i laické veřejnosti, pravidelná setkání nad problematikou domácího
násilí se zástupci Policie ČR (včetně vzdělávání příslušníků Policie ČR v rámci dohody APIC
ČR s Policejním prezidiem ČR), pravidelná setkání s pracovníky OSPOD za účelem
společného vzdělávání, rozdělení kompetencí v případech rodin ohrožených domácího
násilí, aktivní účast v případových konferencí pořádaných OSPOD apod., organizace
nabízející pomoc osobám ohroženým domácím násilím spolupracují v rámci komisí pro
komunitní plánování, ad.
Bílý kruh bezpečí (dále jako „BKB“) poskytoval v roce 2017 tři registrované sociální služby
(telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství, intervenční centra). V rámci
krizové pomoci pokračoval provoz bezplatné telefonické linky pomoci pro oběti kriminality
a domácího násilí. V roce 2017 pokračovala také realizace přednášek a výcviků pro
pomáhající profesionály včetně policistů zaměřených na zvládání případů domácího násilí,
nebezpečného vyhrožování a pomoc obětem trestných činů. Cílem těchto aktivit bylo snížit
výskyt a latenci sexuálního a domácího násilí. BKB se v roce 2017 mj. zaměřil na téma
31

Výstupy projektu dostupné z: <http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Dom%C3%A1c%C3%ADn%C3%A1sil%C3%AD-z-perspektivy-aplikovan%C3%A9ho-v%C3%BDzkumu.-SocioFactor-2016..pdf>,
<http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Sumarizace-v%C3%BDsledk%C5%AFmezin%C3%A1rodn%C3%ADho-pr%C5%AFzkumu-tabulka.pdf> a
<http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=159>.
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trestného činu znásilnění a primární prevence tohoto činu. BKB uspořádal čtyři odborné
mezioborové semináře na půdě PSP, zahájil dotazníkové šetření mezi uživateli svých služeb
– oběťmi znásilnění a umístil na internet k širokému využití česky dabované zahraniční spoty
k tématům znásilnění a sexuální zneužívání.32
Persefona, z.s. realizovala v roce 2017 projekt „Komplexní pomoc – právní a psychosociální
poradenství pro oběti domácího a sexuálního násilí a jejich blízké“ jehož cílem bylo zajistit
klientkám kvalitní odborné sociální, psychologické a právní poradenství, advokátní
a terapeutické služby a podpořit vznik svépomocné skupiny. Dalším realizovaným projektem
Persefony v roce 2017 byl projekt „Služby poskytování právních informací obětem domácího
násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání“ zaměřený na snížení výskytu domácího
a sexuálního násilí a zmírnění jeho dopadů na život obětí těchto činů. V roce 2017 probíhal
také projekt „Bezpečné soužití – poradenství a terapie osobám, které mají problémy se
zvládáním agrese“ zaměřený na práci s násilnými osobami. Persefona v rámci své činnosti
vydala také publikaci „„Sexuální násilí: pohled veřejnosti, obětí i odborníků“ (blíže viz kapitola
2.2.).
Centrum LOCIKA v uplynulém roce zaměřovala na problematiku dětí, které zažívají domácí
násilí (práce s celým rodinným systémem). V rámci tohoto zaměření byl realizován projekt
„Včas a spolu“ v rámci kterého byly poskytovány komplexní služby dětem ohroženým
domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje s cílem minimalizovat dopady domácího
násilí a umožnit dětem bezpečné vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí. V návaznosti
na tyto služby byla také testována metodika multioborové kooperace.
Pro Dialog, z.s. se v roce 2017 nadále zaměřoval na práci s dětmi a jejich rodiči, mezi nimiž
se vyskytují všechny formy genderově podmíněného násilí. Mezi klíčové aktivity patřilo
asistované setkávání s nácvikem rodičovských kompetencí, asistované předávání
s nácvikem komunikačních dovedností, odborné konzultace a snaha o dialog mezi rodiči
s cílem zajistit důstojné podmínky soužití a zdravý vývoj dětí.
Organizace Acorus v roce 2017 pokračovala v provozu Azylového domu pro ženy s dětmi
aktuálně ohroženými domácím násilím a poskytování odborné pomoci směřující k životu bez
násilí. Stejně tak pokračovala v provozu poradny, poskytování bezplatné ambulantní pomoci
osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc a poskytování
bezplatné právní pomoci a právních informací obětem trestných činů spáchaných v kontextu
domácího násilí.
Nadále byly realizovány programy pro násilné osoby. Tyto programy (v různém rozsahu
i různé formě) v uplynulém roce nabízely organizace Centrum Gaudia, Centrum
J. J. Pestalozziho, Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum, Diakonie ČCE –
SOS centrum, Liga otevřených mužů, Nomia, Spondea, Theia – krizové centrum, Persefona
a Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích.

3. Vyhodnocení plnění Akčního plánu v roce 2017
Vyhodnocení obsahuje úkoly s termínem plnění v roce 2017, vyjádření příslušného resortu
a stanovisko Výboru ke způsobu plnění daného úkolu, a to ve formě „splněno / splněno
částečně / nesplněno“ u jednorázových úkolů a „plněno / plněno částečně / neplněno“
u průběžných úkolů. Vyhodnocení také obsahuje úkoly za rok 2015 a 2016, které nebyly dle
Souhrnných zpráv o plnění Akčního plánu v roce 2015 a v roce 2016 splněny. Vyhodnocení
32

Videospoty jsou dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=2Im5KQM_xLM> a z:
<https://www.youtube.com/watch?v=T_s6zjjwoGw>.
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zároveň zohledňuje Aktualizaci Akčního plánu, která byla schválena usnesením vlády ČR ze
dne 4. září 2017 č. 62233.

3.1. Vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů Akčního plánu
Oblast č. 1: Podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím
Úkol č. 1:

Indikátor:

Gestor:
Termín:

Zakotvit druhové standardy pro práci v oblasti domácího a genderově
podmíněného násilí pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují
služby příslušným cílovým skupinám.
Závazné zakotvení druhových standardů pro práci v oblasti domácího
a genderově podmíněného násilí (např. v příloze vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).
MPSV
31. 12. 2016

Informace o plnění:
V roce 2017 MPSV připravilo novelizaci zákona o sociálních službách, kde byla i novelizace
standardů sociálních služeb. Nově nastavené standardy jsou nastaveny dle nepříznivé
sociální situace a cílové skupiny a dle této novely by bylo možné implementovat druhová
specifika. Legislativní proces ale nebyl dokončen. MPSV připravuje podání nového návrhu
novely dle schváleného legislativního plánu Vlády ČR na rok 2018.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje po dokončení legislativního procesu implementovat druhová specifika
závazná pro sociální služby poskytující podporu obětem domácího a genderově
podmíněného násilí. Výbor v této souvislosti dále doporučuje zohlednit návrhy standardů pro
výkon činnosti v sociálních službách předaných Výborem.
Úkol č. 2:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Transformací a integrací současných telefonních linek provozovaných
nestátními neziskovými organizacemi zajistit zahájení provozu celostátní
bezplatné telefonní linky s nepřetržitým provozem pro osoby ohrožené
domácím a genderově podmíněným násilím.
Existence telefonní linky. Počty linek, jejichž integrací bezplatná telefonní linka
vznikla. Počty hovorů v jednotlivých letech.
MPSV, MV
31. 12. 2016 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění MV:
V rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové
či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice hradí Ministerstvo vnitra
náklady na provoz Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí Bílého kruhu bezpečí,
z.s. (116 006), která poskytuje bezplatnou odbornou telefonickou pomoc obětem trestných
činů a osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím. V roce 2017 čerpal
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Aktualizace Akčního plánu je dostupná online z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/Aktuality/Aktualizace_Akcniho-planu_DN_2017.pdf>.
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Bílý kruh bezpečí, z.s. dotaci ve výši 150 000 Kč na financování telekomunikačních služeb
a poplatků.
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor doporučuje zajistit trvalé a udržitelné financování této bezplatné linky pro oběti
domácího a genderově podmíněného násilí.
Úkol č. 4:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit regionální dostupnost krizové pobytové služby pro osoby
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím tak, aby v každém
kraji byl k dispozici dostatečný počet krizových lůžek zohledňující počet
obyvatel daného kraje.
Počet krizových lůžek v jednotlivých krajích. Počet vyhrazených krizových
lůžek pro seniory a seniorky v jednotlivých krajích.
MPSV ve spolupráci s kraji
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
V roce 2017 MPSV připravilo novelizaci zákona o sociálních službách, kde byla i novelizace
ve smyslu možnosti vzniku požadovaných lůžek. MPSV toto vnímá do budoucna jako
důležitý prvek v systému sociální ochrany. Legislativní proces ale nebyl dokončen. MPSV
připravuje návrh podání nového návrhu novely dle schváleného legislativního plánu Vlády
ČR na rok 2018.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje v rámci novely zákona o sociálních službách zajistit vznik
specializovaných utajených azylových domů (pobytová i krizová lůžka) pro osoby ohrožené
domácím a genderově podmíněným násilím a zajistit jejich regionální dostupnost.
Úkol č. 6:

Indikátor:

Gestor:
Termín:

Zajistit, aby v rámci implementace Koncepce sociálního bydlení v České
republice a přípravy zákona o sociálním bydlení byly důsledně
zohledňovány specifické potřeby a situace osob ohrožených domácím
a genderově podmíněným násilím.
Zahrnutí osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím mezi
osoby v bytové nouzi, které budou mít nárok na pomoc státu při řešení jejich
bytové nouze v Koncepci sociálního bydlení v České republice a podle zákona
o sociálním bydlení Počet takto podpořených nájemních bytů a domů.
MPSV ve spolupráci s MMR a ÚV ČR
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění MPSV:
Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, který 8. 3. 2017 schválila vláda
ČR, obsahoval návrh oprávněných osob pro nárok na sociální bydlení. Definice oprávněných
osob byla doplněna o zvlášť zranitelné osoby, mezi kterými byly i osoby dotčené domácím
násilím, tedy i násilím na ženách. Tématem domácího násilí, genderově podmíněným, ale
i násilím na seniorech, se zabývá i připravovaný metodický materiál k sociální práci v oblasti
sociálního bydlení (vydán bude v průběhu roku 2018). Oběti domácího násilí byly
identifikovány jako zvlášť ohrožené osoby vyžadující specifickou péči jak v situaci
rozhodování o získání sociálního bydlení, tak i v průběhu poskytování podpory ve formě
sociální práce a dalších doplňkových služeb. Téma domácího násilí bude obsahovat
i vzdělávací program pro oblast sociálního bydlení (realizace 2018 – 2019).
Informace o plnění MMR:
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K datu 31.12.2017 MMR na přípravě zákona o sociálním bydlení spolupracovalo, pouze však
v oblastech, které mu věcně příslušely. Definice cílové skupiny v zákoně o sociálním bydlení
byly plně v kompetenci MPSV
Stanovisko Výboru: Splněno.
Výbor doporučuje MPSV, aby představilo obsah metodického doporučení a vzdělávání na
některém z příštích jednání Výboru v roce 2018.
Úkol č. 7:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit využitelnost formuláře pro hlášení závadového obsahu a aktivit
v síti internetu i pro případy nebezpečného pronásledování a pro případy
pomoci při odstranění obsahu internetových stránek, který vytvářejí
násilné osoby s cílem pronásledování či poškozování dobrého jména
osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím nebo
pomáhajících profesí.
Rozšíření současné služby provozované na internetových stránkách MV.
MV
31. 12. 2015

Informace o plnění:
Formulář,
který
je
k dispozici
na
internetových
stránkách
Policie
ČR
(http://aplikace.policie.cz/hotlina/) je určen pro upozornění na závadový obsah či závadové
aktivity v síti Internet. Může se jednat např. o projevy rasové či národnostní nesnášenlivosti,
šíření dětské pornografie, podvodná jednání, ale i další projevy, které se z pohledu
kteréhokoli uživatele Internetu jeví jako trestný čin. To znamená, že uvedený formulář je již
nyní využitelný i pro hlášení závadového obsahu či aktivit, které by mohly být klasifikovány
jako trestný čin nebezpečného pronásledování případně jako některý z trestných činů
páchaných v souvislosti s domácím násilím. Ve všech těchto případech je vyplněný formulář
zasílán na Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR, kde se zabývají jeho obsahem a přijímají adekvátní opatření,
zejména postoupení na věcně a místně příslušný útvar policie. V roce 2017 nedošlo k žádné
změně oproti loňskému roku. Ke spolupráci s neziskovým sektorem nedošlo, budou naopak
zahájena jednání v rámci Ministerstva vnitra o využití portálu ministerstva.
Stanovisko Výboru: Splněno částečně.
Výbor doporučuje MV, aby Výbor informovalo o vývoji jednání ohledně využití portálu.
Úkol č. 9

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zpracovat koncepci pomoci osobám ohroženým domácím a genderově
podmíněným násilím v rámci resortu zdravotnictví, včetně zajištění
dostupnosti odborných a specializovaných zdravotnických služeb
pro osoby ohrožené těmito formami násilí.
Zpracovaná koncepce, počet specializovaných zdravotnických služeb
pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím.
MZd
31. 12. 2017

Informace o plnění:
Z důvodu financování tohoto úkolu z prostředků WHO v rámci dvouleté smlouvy BCA 16-17
a požadavků vzešlých z jednání s WHO byl tento úkol přeformulován na „Vytvořit Manuál pro
lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ (dále jen „manuál“). Takto aktualizovaný
úkol bude mít praktický a rychlý dopad na práci zdravotníků s oběťmi násilí. Manuál je již
vytvořen a byl vytištěn a předán účastníkům semináře pořádaného Senátem PČR dne 16.
10. 2017„Domácí násilí, Česká republika a svět“. E-verze manuálu prochází ještě drobnými
úpravami,
proto
zatím
není
uveřejněna
na
webových
stránkách
MZd
16

a odborných společností. S uveřejněním počítáme do konce března 2018 a také počítáme
s rozesláním na krajské úřady, přímo řízeným organizacím a některým školským zařízením
k případnému využití nebo uveřejnění manuálu na jejich webových stránkách.
Manuál je i návodem pro jednotlivé odbornosti lékařů jak mají postupovat. Tato péče je
hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Dostupnost služeb primárně zajišťují
zdravotní pojišťovny. V rámci reformy psychiatrické péče již fungují jako pilotní projekt Centra
duševního zdraví, prozatím 12 a do budoucna je jich naplánováno až 45. Tato centra mohou
mimo jiné také poskytovat komplexní služby pro osoby ohrožené domácím a genderově
podmíněným násilím, včetně dětí. Služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor vítá zpracování manuálu pro zdravotnický personál. Výbor doporučuje zpracovat
specifickou rezortní koncepci pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
Výbor dále doporučuje v návaznosti na tuto koncepci zřídit pilotní specializovaná pracoviště
se zdravotním personálem proškoleným v problematice domácího a genderově
podmíněného násilí.
Úkol č. 10

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit dostupnost specializovaných terapeutických služeb pro osoby
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, včetně dětí,
a zakotvit možnosti proplácet tyto služby ze strany zdravotních
pojišťoven.
Počet specializovaných terapeutických služeb v jednotlivých krajích. Způsob
zakotvení možnosti proplácet tyto služby ze strany zdravotních pojišťoven.
MZd
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Dostupnost služeb primárně zajišťují zdravotní pojišťovny. V rámci reformy psychiatrické
péče již fungují (jako pilotní projekt) Centra duševního zdraví, prozatím 12 a do budoucna je
jich naplánováno až 45, tato centra mohou mimo jiné také poskytovat komplexní služby pro
osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, včetně dětí. Služby jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor upozorňuje na skutečnost, že Centra duševního zdraví mají jinou cílovou skupinu
a nemohou poskytovat komplexní pomoc obětem domácího a genderově podmíněného
násilí. Výbor doporučuje v rámci zpracování koncepce pomoci obětem domácího
a genderově podmíněného násilí určit kam tato cílová skupina bude spadat. Psychologickou
pomoc potřebuje pouze malá část obětí domácího a genderově podmíněného násilí, většina
obětí potřebuje širší pomoc v rámci zdravotnictví.
Výbor dále doporučuje v rezortní koncepci pomoci obětem domácího a genderově
podmíněného násilí určit jakým způsobem bude možné proplácet terapeutické služby
pro tyto oběti ze strany zdravotních pojišťoven.
Úkol č. 11

Indikátor:

Gestor:
Termín:

Prostřednictvím
dotačních
titulů
zajistit
pravidelné,
včasné
a předvídatelné
financování
pro nestátní
neziskové
organizace
poskytující pomoc osobám ohroženým domácím a genderově
podmíněným násilím.
Počet a popis dotačních titulů v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím
a genderově podmíněným násilím. Počet podpořených organizací a rozsah
finanční alokace.
MPSV, MV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech
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Informace o plnění MPSV:
Daná problematika je řešena v rámci dotačního programu „Rodina“, který podporuje NNO.
V rámci dotačního programu Rodina jsou podporovány též aktivity zaměřené na rovnost žen
a můžu (tzv. gender equality - semináře o ne/rovnosti, diskriminaci, práci s násilnou osobou,
rozpoznání problematiky domácího násilí, podchycení problému, nabídnutí pomoci apod.).
V roce 2017 bylo v dotačním programu Rodina podpořeno 268 projektů, s celkovou alokací
96,5 mil. Kč. V soutěži Obec přátelská rodině 2017 bylo podpořeno 5 obcí s alokací 6 milionů
Kč. Podpora směřuje na aktivity typu: terapeutická práce s rodinami, workshopy a semináře
zaměřeny na rodiny, ale i výstavba hřišť pro rodiny, výstavba laviček a podpora sportovních
volnočasových aktivit.
Informace o plnění MV:
Pro rok 2017 bylo předloženo celkem 8 žádostí s projekty v rámci programu „Prevence
sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích“.
Všechny předložené žádosti splnily z hlediska formálních náležitostí požadavky stanovené
v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové
organizace pro rok 2017 (dále jen „Zásady“). Všech 8 žádostí bylo doporučeno k projednání
členům dotační komise. Na dotační program byly vyčleněny finanční prostředky ve výši
2.000.000,- Kč.
Byly podpořeny tyto organizace:
Vrba 2017 – terapeutická práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve
vztazích na Prachaticku – poskytnutá dotace ve výši 60 000 Kč
Rodičem bez násilí – poskytnutá dotace ve výši 460 000 Kč
Platforma „Muži proti násilí“ – poskytnutá dotace ve výši 300 000 Kč
Bezpečné soužití – poradenství a terapie osobám, které mají problémy se zvládáním agrese
– poskytnutá dotace ve výši 400 000 Kč
Z agrese do progrese – poskytnutá dotace ve výši 80 000 Kč
Práce s osobami nezvládajícími agresi ve vztazích – poskytnutá dotace ve výši 320 000 Kč
Práce s osobami nezvládajícími agresi ve vztazích 2017 – poskytnutá dotace ve výši
270 000 Kč
Prevence domácího násilí páchaného na křehkých seniorech – poskytnutá dotace ve výši
110 000 Kč.
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor konstatuje, že MPSV v rámci uvedené informaci o plnění úkolu neinformuje
o dotačních titulech určených pro sociální služby a nestátní neziskové organizace poskytující
pomoc osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím.
Výbor doporučuje, aby MPSV informovalo Výbor o poskytnuté finanční podpoře sociálním
službám pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí dle znění úkolu.
Oblast č. 2: Děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím
Úkol č. 12

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit dostatečné financování a dostupnost služeb odborné
terapeutické pomoci pro děti žijící v rodinách s výskytem domácího
násilí a pro děti ohrožené dalšími formami genderově podmíněného
násilí (např. zneužívání) tak, aby byla dostupná v každém kraji.
Počet služeb poskytujících odbornou terapeutickou pomoc dětem v roli osob
ohrožených domácím násilím v krajích v jednotlivých letech.
MPSV
31. 12. 2016 a průběžně v následujících letech
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Informace o plnění:
V rámci standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (dále jen „SPO“) by OSPOD měly
obecně podporovat návaznost SPO na další služby podle potřeb ohrožených dětí a jejich
rodiny, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte (dále
jen „IPOD“), což je jeden z požadavků standardu č. 14 Návaznost výkonu SPO na další
subjekty. Za tímto účelem také OSPOD rozvíjí síť služeb pro ohrožené děti a rodiny ve své
spádové oblasti a multidisciplinární spolupráci s jejich poskytovateli. Takto tedy pracovníci
zajišťují dostupnost odborné terapeutické pomoci pro děti ohrožené domácím násilím
v rodině. Splnění těchto požadavků podléhá kontrole kvality SPO zaměřené na naplňování
standardů kvality SPO, kterou provádějí u obecních úřadů krajské úřady a u krajských úřadů
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).
Pracovníci OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“)
mohou na zajištění této odborné pomoci využít finanční prostředky ze zvláštní účelové
dotace MPSV ze státního rozpočtu na výkon SPO pro obce s rozšířenou působností a hl.
město Prahu. Tato dotace byla výrazně navýšena od roku 2015 i v souvislosti se
standardizací výkonu SPO, která přispěla k individualizaci podpory ohrožených dětí a ke
specializaci pracovníků OSPOD, kdy od 1. 1. 2015 musí v týmu pracovníků OSPOD působit
také pracovník specializovaný na agendu ochrany týraných a zneužívaných osob. V rámci
dotace je podpořeno 227 obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí Prahy.
Přehled vynaložených prostředků v rámci dotace MPSV pro obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a hl. město Praha na výkon agendy SPO za léta 2014 – 2017:
Rok Výše vynaložených prostředků
2017 1 335 172 876 Kč
2016 1 199 231 612 Kč
2015 1 129 270 521 Kč
2014
953 872 154 Kč
Stanovisko Výboru: Splněno částečně
Výbor bere na vědomí informaci Odboru ochrany práv dětí MPSV za účelem zajištění
dostupnosti odborné terapeutické pomoci pro děti ohrožené domácím násilím v rodině.
Výbor doporučuje Odboru ochrany práv dětí MPSV, aby Výbor na nejbližším jednání
informoval o zajištění dostatečného financování a dostupnosti služeb odborné terapeutické
pomoci pro děti žijících v rodinách s výskytem domácího násilí a pro děti ohrožené dalšími
formami genderově podmíněného násilí.
Úkol č. 13

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Vytvořit standardy pro asistované styky násilných rodičů a dětí
vyrůstajících v rodinách s výskytem domácího násilí tak, aby tyto
standardy zohledňovaly především zájem dítěte a jeho bezpečnost.
Zakotvit povinnost jejich využívání.
Vytvoření standardů a popis způsobu jejich využívání.
MPSV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Systémové ukotvení asistovaných styků bylo řešeno v průběhu roku 2017 v rámci novely
zákona o sociálních službách. Záměrem MPSV bylo zahrnout asistované styky do činností
„služeb pro rodinu“, což měl být nový typ komplexnější sociální služby pro rodiny zavedený
novelou, který měl nahradit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Potom by se
poskytovatelé této služby řídili standardy kvality sociálních služeb, které by zohledňovaly
zájem a zdůrazňovaly potřebu ochrany práv dítěte. Asistované styky měly být legislativně
ukotveny v novelizované vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách. Práce na novele zákona o sociálních službách a jejích
prováděcích právních předpisech však byly na konci roku 2017 ukončeny.
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Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV obnovit práci na novele zákona o sociálních službách s cílem
zahrnout asistované styky do činností „služeb pro rodinu“ - nového typu komplexnější
sociální služby pro rodiny.
Úkol č. 14

Indikátor:
Gestor:
Termín:

V rámci implementace Akčního plánu k naplnění Národní strategie
ochrany práv dětí 2012 – 2015 a návazných koncepčních dokumentů
zajistit realizaci opatření vedoucích k ochraně dětí před domácím
a genderově podmíněným násilím.
Počet a popis realizovaných opatření v jednotlivých letech.
MPSV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
MPSV v roce 2015 vypracovalo návrh navazujícího Akčního plánu k naplnění Národní
strategie ochrany práv dětí na roky 2016 – 2020 (dále jen „Akční plán“), který byl na přelomu
roku 2015 a 2016 předložen do mezirezortního připomínkového řízení. V průběhu roku 2017
proběhla celá řada jednání s MŠMT a MZd, která se týkala rozporů mezi MPSV a těmito
resorty ohledně podoby transformace systému péče o ohrožené děti. Přes velké úsilí se
nepodařilo dosáhnout shody ve věci sjednocení systému péče o ohrožené děti. V roce 2017
byl tento materiál 3x zařazen na program schůze vlády, a to v termínech 22. 3. 2017,
následně 3. 5. 2017 a 15. 5. 2017 tak, aby měli možnost se k němu vyjádřit i ostatní členové
vlády. Akční plán však vždy byl stažen z programu schůze vlády s požadavkem, aby se
MPSV dohodlo s MŠMT a MZd na konečné podobě sjednocení systému péče o ohrožené
děti. Materiál tedy nebyl vládou projednán. Na konci roku 2017 bylo zřejmé, že dosáhnout
dohody s uvedenými rezorty je nereálné. Bylo dohodnuto, že MPSV již nebude prosazovat
projednání tohoto dokumentu vládou s ohledem na to, že je rok 2018 končícím rokem plnění
současné Národní strategie ochrany práv dětí, kdy Akční plán měl být jejím prováděcím
dokumentem.
Současným záměrem MPSV je vytvořit navazující strategický dokument, kterým bude
Národní strategie ochrany práv dětí na období 2019 - 2025. Zde bude prosazován rozvoj
služeb pro děti a jejich rodiny, které budou schopné komplexně reagovat na jejich potřeby,
tj. i na potřeby, které vyplývají z násilí mezi rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu
dítěte. MPSV se zde bude soustředit na tato opatření:
•
legislativní ukotvení státem garantované minimální sítě preventivních služeb na
podporu ohrožených rodin s dětmi, včetně dětí ohrožených domácím násilím;
•
podporu preventivních a inovativních služeb pro ohrožené rodiny a děti, které budou
reagovat na potřeby ohrožených dětí ve specifických situacích (tj. i dětí se syndromem CAN
a dětí, které jsou obětí domácího násilí),
•
systémové ukotvení navrženého modelu preventivních služeb na podporu
ohrožených rodin a děti (legislativní ukotvení, udržitelné financování).
Záměrem je předložit tento materiál vládě k projednání ve 4. čtvrtletí roku 2018.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor vítá snahy o rozvoj služeb a prosazování opatření vedoucích k ochraně dětí a přípravu
Strategie.
Výbor doporučuje v rámci přípravy Národní strategie ochrany práv dětí na období 2019 –
2025 věnovat zvýšenou pozornost ochraně dětí před domácím a genderově podmíněným
násilím a zapojit Výbor do příprav tohoto dokumentu.
Úkol 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.
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Indikátor:
Gestor:
Termín:

Počet podpořených projektů.
MŠMT
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků):
Do dotačního programu „Organizace sportu 2018“ bylo téma sexuálního obtěžování, šikany
a dalších forem genderově podmíněného násilí ve sportu implementováno do hlavních cílů
programu, a to dvěma následujícími prioritami:
- podpora rovnosti dívek a chlapců ve sportovních aktivitách se zaměřením na speciální
podporu podreprezentovaného pohlaví u jednotlivých sportů a vytváření možností pro
sportovní aktivity všech skupin obyvatelstva;
- prevence negativních jevů v oblasti sportu, včetně prevence sexuálního obtěžování
a genderově podmíněného násilí.
Tento program byl vyhlášen 13. 2. 2018 na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-organizace-1
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor doporučuje MŠMT informovat o podpořených projektech v roce 2018 a způsobu
zohlednění tématu.
Úkol č. 17
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Finančně podpořit zavádění programů pro rodiče, kteří se dopouštějí
domácího násilí a kteří zažili domácí a genderově podmíněné násilí,
zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí.
Počet podpořených programů v jednotlivých letech.
MPSV
31. 12. 2016 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
MPSV neposkytlo relevantní informace o plnění úkolu.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV informovat o plnění tohoto úkolu na nejbližším jednání Výboru.
Oblast č. 3: Práce s násilnými osobami
Úkol č. 19

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit
celorepublikovou
dostupnost
terapeutických
intervencí
pro násilné osoby tak, aby v každém kraji byla k dispozici alespoň jedna
specializovaná organizace (např. zřizovatelů/poskytovatelů služby
intervenčních center) poskytující terapeutické intervence pro násilné
osoby
Počet podpořených organizací poskytujících terapeutické intervence
pro násilné osoby v jednotlivých krajích.
MPSV ve spolupráci s MV
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění MPSV:
Násilná osoba není cílová skupina sociálních služeb, práce s nimi je primárně v gesci
Ministerstva vnitra.
Programy terapeutické intervence pro násilné osoby byly diskutovány v rámci novely zákona
o sociálních službách. Nakonec však bylo od zavedení této činnosti jako součásti sociálních
služeb upuštěno s ohledem na výrazný dopad změny na státní rozpočet a další systémové
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bariéry spojené se zavedením této činnosti (např. není příliš reálné, že by se těmito službami
zabývaly intervenční centra, která se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí).
Celorepublikovou dostupnost terapeutických intervencí pro násilné osoby nelze prosazovat
jen prostřednictvím MPSV, které má v gesci spíše sociálně zaměřené činnosti než
terapeutickou pomoc, která více spadá do okruhu zdravotních činností. Součástí sociálních
služeb jsou socioterapeutické činnosti, které svým zaměřením neodpovídají potřebám
násilných osob. Nejedná se o psychoterapii, která je-li poskytovaná certifikovanými
psychoterapeuty, spadá spíše do gesce resortu zdravotnictví. Plošná celorepubliková
dostupnost této terapeutické služby, která probíhá v režimu psychologických,
psychoterapeutických a psychiatrických služeb, by tedy měla být prosazována spíše na
úrovni Ministerstva zdravotnictví.
Informace o plnění MV:
Viz úkol č. 11
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV připravit vyhlášení dotačního titulu zaměřeného na prevenci násilí
v blízkých vztazích prostřednictvím práce s násilnými osobami, resp. zařadit tyto aktivity do
dotačního programu Rodina.
Úkol č. 20
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Vést aktualizovaný seznam organizací poskytujících terapeutické
intervence
pro násilné
osoby
a
zveřejňovat
tento
seznam
na internetových stránkách příslušných resortů.
Odkaz na seznam těchto organizací.
MPSV, MV, MSp
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění MPSV:
Viz. úkol č. 19
Informace o plnění MSp:
Aktualizovaný seznam organizací poskytujících terapeutické intervence pro násilné osoby je
dostupný na webových stránkách MSp v sekci Dotace - Probační a resocializační programy
pro dospělé: <http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6687>.
Informace o plnění MV:
Aktualizovaný seznam organizací poskytujících terapeutické intervence pro násilné osoby je
třeba sepsat na základě zjištění působnosti jednotlivých organizací. Proběhlo hodnocení
jednotlivých projektů, které byly v loňském roce podpořeny z programu „Prevence sociálně
patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím
práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích“. Ze zúčastněných
organizací bude vytvořen seznam, který bude uveřejněn na stránkách prevence kriminality.
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor doporučuje MV informovat o zveřejnění seznamu.
Úkol č. 21
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit závaznost dodržování standardů práce s násilnou osobou
ze strany organizací poskytujících terapeutické intervence pro násilné
osoby.
Zakotvení druhových standardů v příslušných obecně závazných právních
předpisech.
MPSV
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech
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Informace o plnění (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků):
Viz. úkol č. 19
Odbor 23 nemá v gesci terapeutickou intervenci pro násilné osoby, taková činnost není
poskytována v režimu SPO. Z tohoto důvodu ani nemůže zajistit závaznost dodržování
standardů práce s násilnou osobou ze strany organizací poskytujících intervence pro násilné
osoby.
Co se týče činnosti OSPOD, pracovníci při práci s násilným rodičem, který ohrožuje nezletilé
dítě, dodržují v souladu s § 9a odst. 3 zákona o SPOD standardy kvality SPO uvedené
v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky 473/2012 Sb.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor konstatuje, že příslušný Odbor MPSV neposkytl relevantní informace o plnění úkolu.
Výbor doporučuje MPSV informovat o plnění tohoto úkolu na nejbližším jednání Výboru.

Oblast č. 4: Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce
Úkol č. 22

Indikátor:

Gestor:
Termín:

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.
Vznik pracovní skupiny. Počet jejích setkání. Způsob začlenění vzdělávání
v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí do platných koncepcí
MŠMT.
MŠMT ve spolupráci s MPSV, MZd, MSp, MV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění MŠMT:
Na půdě MŠMT byla ustavena „Pracovní skupina pro genderovou rovnost“, která je
poradním orgánem ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
Na jednání této skupiny mohou být pozváni i lidé z ostatních resortů či lidé, kteří se tématu
domácího a genderově podmíněného násilí věnují. Téma bude na jednání této skupiny
v roce 2018 reflektováno.
Informace o plnění MV:
Ministerstvo vnitra stále nebylo osloveno s nabídkou účasti do takové pracovní skupiny.
Informace o plnění MPSV:
Plnění tohoto úkolu je v gesci MŠMT. Zástupci odboru 23 MPSV nebyli doposud vyzváni
k tomu, aby se stali členy meziresortní pracovní skupiny pro oblast domácího a genderově
podmíněného násilí, která by byla složená ze členů Výboru pro prevenci domácího násilí
a násilí na ženách. Nemají ani informace o tom, zda byla taková platforma na MŠMT
zřízena.
Informace o plnění MSp:
Plnění tohoto úkolu je v gesci MŠMT a MSp nebylo osloveno s nabídkou účasti
v meziresortní pracovní skupině.
Stanovisko Výboru: Plněno částečně.
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Výbor vítá ustavení Pracovní skupina pro genderovou rovnost.
Výbor doporučuje MŠMT uspořádat v nejbližším možném termínu jednání Pracovní skupiny
zaměřené na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí a na toto jednání
pozvat příslušné rezorty a zástupce a zástupkyně Výboru.
Úkol č. 23

Gestor:
Indikátor:
Termín:

Zajistit pravidelné školení pracovníků a pracovnic OSPOD v povinnosti
zajistit prostřednictvím odborných pracovišť asistovaný styk násilného
rodiče s dětmi v případech domácího násilí.
MPSV
Počet proškolených pracovníků a pracovnic.
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
MPSV k plnění tohoto úkolu uvádí, že coCo se týče vzdělávání pracovníků specializovaných
na oblast ochrany dětí týraných a zneužívaných v rámci přípravy na výkon této
specializované agendy, potom se pracovníci OSPOD musí průběžně vzdělávat v návaznosti
na požadavek standardu č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců. Na základě něj by měl přímý
nadřízený minimálně 1x ročně hodnotit pracovní výkon pracovníků OSPOD, zjišťovat jejich
vzdělávací potřeby (kritérium 6a) a společně s nimi vytvářet individuální vzdělávací plán
(kritérium 6b). V individuálním plánu vzdělávání (dále jen „IPV“) by se měla odrážet také
specializace pracovníka OSPOD, tj. i specializace na agendu ochrany týraných
a zneužívaných dětí. V IPV by měly být naplánované rozvojové a vzdělávací aktivity
zaměřené na zvýšení odbornosti v dané specializaci. Zaměstnavatel je také povinen zajistit
pracovníkovi OSPOD vzdělávání v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok,
a to formou jeho účasti na kurzech akreditovaných MPSV (kritérium 6c). Výdaje spojené
s tímto vzděláváním lze u pracovníků OSPOD na úrovní OÚ ORP hradit ze zvláštní účelové
dotace ze státního rozpočtu pro ORP a hl. městu Praze na výkon agendy SPO. Dále by měl
OSPOD zajišťovat pro své zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu
nezávislého kvalifikovaného odborníka – supervizora (kritérium 6d). Tematické okruhy
vzdělávání a organizaci samotných kurzů si zajišťují konkrétní pracoviště OSPOD ve
spolupráci se vzdělavateli akreditovaných kurzů. V nabídce kurzů jsou i ty zaměřené na
domácí násilí a téma asistovaných styků.
MPSV má v gesci akreditaci vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, kdy akreditační
komise posuzuje, zda žadatelé o akreditaci kurzů splňují požadavky na kvalitu vzdělávání
u kurzů, u nichž žádají o udělení akreditace. MPSV rovněž provádí kontrolu akreditovaných
kurzů, zda jsou realizovány v souladu s akreditačními podmínkami. Pokud by podmínky kurz
nesplňoval, zahájí MPSV řízení o odejmutí akreditace. V režimu kurzů akreditovaných MPSV
je realizována řada kurzů zaměřených na domácí násilí, kterých se mohou pracovníci
OSPOD účastnit. MPSV rovněž provozuje systém AKRIS, kde mohou zájemci o vzdělávání
příslušné akreditované kurzy MPSV vyhledat, a to na odkaze na webu MPSV (viz
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu).
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV informovat o počtu proběhlých školení specificky zaměřených
na styk násilného rodiče s dětmi v případech domácího násilí a počtu proškolených osob.
Úkol č. 25:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

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.
Počet uspořádaných školení a počet jejich účastníků a účastnic.
MV, MSp, MŠMT, MPSV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech
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Informace o plnění MSp:
V roce 2017 byly Justiční akademií zorganizovány následující vzdělávací akce související
s problematikou domácího a genderově podmíněného násilí.
• 14. 3. 2017 jednodenní seminář na téma „Obchodování s lidmi a další trestné činy proti
svobodě a právům na ochranu osobnosti a soukromí“. Počet účastníků: 37
• 3.-5. 4. 2017 třídenní seminář Rodinné vztahy – veřejnoprávní i soukromoprávní aspekty.
Počet účastníků: 51
• 8. 6. 2017 jednodenní seminář na téma Ochranné léčení. Počet účastníků: 77
• 12.-13.6. 2017 dvoudenní seminář na téma Problematika řízení o trestných činech
spojených s domácím násilím. Počet účastníků: 60
• 5. 10. 2017 jednodenní seminář na téma Nemajetková újma v adhezním řízení. Počet
účastníků: 92
• 16. 10. 2017 jednodenní seminář na téma Domácí násilí, Počet účastníků: 93
• 29. - 30. 11. 2017 dvoudenní seminář na téma Speciální problematiky z oblasti
kyberkriminality. Počet účastníků: 65
V plánu pro rok 2018, který schválila Rada Justiční akademie je počítáno se 4 semináři na
téma Domácí násilí.
Informace o plnění MV:
V květnu 2017 bylo proškoleno 200 policistů – metodiků na problematiku domácího násilí
a obětí trestných činů (blíže viz. úkol č. 29). Dále bylo v průběhu roku 2017 z problematiky
domácího násilí proškoleno celkem 4117 policistů ze služby pořádkové policie a služby
kriminální policie. V tomto počtu jsou zahrnuta jak základní školení k domácímu násilí
a vykázání včetně používání metody SARA DN, tak rozšiřující školení zaměřená na aktuální
problémy a poznatky z praxe.
Ředitelství Služby pořádkové policie i v minulém roce spolupracovalo na realizaci filmového
preventivního projektu společnosti DAVI film Studio „Jakub“, který je podpořen a garantován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je ovlivňovat
informovanost žáků a studentů základních a středních škol v oblasti domácího násilí včetně
pozitivního působení na jejich postoje, žádoucí trendy chování a praktické dovednosti.
Zástupci Policie ČR se jako odborní poradci podíleli na aktualizaci souvisejícího manuálu pro
pedagogy a rovněž na realizaci besed s pedagogickými pracovníky.
Informace o plnění MPSV:
MPSV k plnění tohoto úkolu uvádí, že tematické okruhy vzdělávání a organizaci samotných
kurzů si zajišťují konkrétní pracoviště OSPOD ve spolupráci se vzdělavateli akreditovaných
kurzů. V nabídce kurzů jsou i ty zaměřené na domácí násilí a téma asistovaných styků.
Tématu domácího a genderově podmíněného násilí se MPSV také věnuje v rámci příprav
pracovníků OSPOD na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku SPO, kde probíhá
spolupráce MPSV a Institutu pro veřejnou správu. Zde jsou pracovníci v této oblasti
proškoleni. V roce 2017 bylo zorganizováno 5 příprav, kterých se účastnilo celkem
150 zaměstnanců OSPOD obecních a krajských úřadů. MPSV a krajské úřady, které
metodicky vedou OÚ ORP, se tématu domácího násilí věnují na svých metodických
poradách zaměřených na agendu SPO.
Na potřeby celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD se zaměřuje KA 3 IP MPSV
s názvem Celoživotní vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany
dětí a pověřených osob. Ta vychází z předpokladu, že rychlá a efektivní intervence při řešení
situace ohrožených dětí (tj. i dětí ohrožených domácím násilím) závisí ve velké míře na
profesionalitě pracovníků. Cílem aktivity je vytvořit ucelený modul dalšího vzdělávání
pracovníků v oblasti SPO. V rámci aktivity by měly být zohledněny i potřeby vzdělávání
v rámci specializací v agendě SPO. Návrh systému celoživotního vzdělávání pracovníků
OSPOD by měl tedy reflektovat i vzdělávací potřeby specialistů na agendu ochrany týraných
a zneužívaných dětí, mezi něž patří i dětské oběti domácího násilí. V rámci této aktivity byla
vytvořena v roce 2017 Analýza celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD, jejímž
zpracovatelem byl Fond dalšího vzdělávání. Byl také vytvořen návrh modulu celoživotního
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vzdělávání pracovníků OSPOD, který by měl být pilotně ověřován na vybraných pracovištích
OSPOD (na 10 pracovišť OSPOD OÚ ORP a 4 pracovištích krajských úřadů).
Informace o plnění MŠMT:
Školení pedagogických pracovnic a pracovníků je zajišťováno prostřednictvím Národního
institutu pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“).
NIDV nabízí a realizuje v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí tyto vzdělávací
programy:
„Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí“
„Problematika DN- praktická forma“
„Kde se bere domácí násilí“
Dále NIDV ve spolupráci s norskou agenturou Alternativa násilí nabízel v roce 2017
vzdělávací program „Využití filmu Zuřivec – prevence domácího a genderově podmíněného
násilí na školách“ na všech svých krajských pracovištích zdarma. Cílovou skupinou byli
učitelé/ky 2. stupně ZŠ, ředitelé/ky škol a školských zařízení, učitelé/ky – metodici/čky
prevence a psychologové/žky.
Školení proběhlo na všech 14 krajských pracovištích, celkem bylo proškoleno zhruba 150
pedagogických pracovníku/ic.
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor doporučuje MPSV zaměřit se na průběžné vzdělávání pracovníků a pracovnic
OSPOD.
Úkol č. 26:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Ve spolupráci s Výborem zpracovat metodický dokument pro rozvoj
školení zdravotnického personálu specificky v oblasti domácího
a genderově podmíněného násilí a zajistit pravidelné školení
v návaznosti na metodický dokument.
Metodický dokument, počet uspořádaných školení v jednotlivých letech
a počet proškolených pracovníků a pracovnic.
MZd
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Metodický dokument pro rozvoj školení zdravotnického personálu v oblasti domácího
a genderově podmíněného násilí není zpracován ani není zajištěno pravidelné školení
v návaznosti na tento dokument. Jako podklad ke školení může sloužit právě vytvořený
manuál, který bude k dispozici v e-verzi, viz úkol č. 9. Zdravotníci mají podle zákona
povinnost celoživotního vzdělávání a záleží čistě na zaměstnavateli nebo jednotlivci, jaké
vzdělávací aktivity zvolí. Z tohoto důvodu navrhujeme tento úkol vypustit.
Stanovisko Výboru: Plněno částečně.
Výbor vítá zpracování manuálu pro lékaře k problematice domácího násilí a genderově
podmíněného násilí.
Výbor doporučuje MZd realizovat školení zdravotnického personálu specificky v oblasti
domácího a genderově podmíněného násilí v návaznosti na zpracování rezortní koncepce
pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
Úkol č. 27:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zpracovat analýzu současného stavu činnosti interdisciplinárních týmů
a interdisciplinární spolupráce v jednotlivých krajích s identifikací
stávajících problémů a příkladů dobré praxe a formulací případných
doporučení.
Zpracovaná analýza
MPSV ve spolupráci s MV, MSp
31. 12. 2016
26

Informace o plnění MPSV:
MPSV neposkytlo relevantní informace k plnění úkolu.
Informace o plnění MV:
Ani v letošním roce nebylo Ministerstvo vnitra vyzváno, aby přispělo do požadované analýzy.
Informace o plnění MSp:
Úkol patří do gesce MPSV, které však o žádnou spolupráci MSp nepožádalo.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor konstatuje, že MPSV neposkytlo informace o analýze činnosti interdisciplinárních týmů
v rámci intervenčních center specificky zaměřených na domácí násilí.
Úkol č. 29:
Indikátor:

Gestor:
Termín:

V souladu s doporučeními iniciativy „Specialista DnM“, jejímž garantem
je Asociace pracovníků intervenčních center, podporovat specializaci
Policie ČR na případy domácího a genderově podmíněného násilí.
Počet specializovaných policistů a policistek na případy domácího
a genderově podmíněné násilí na úrovni jednotlivých organizačních článků
policie.
MV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
V souvislosti s proběhlým projektem bylo na konci roku 2016 rozhodnuto vedením Policie ČR
o vytvoření sítě specialistů na problematiku domácího násilí a obětí trestných činů na úrovni
krajských ředitelství policie a územních odborů. V minulém roce byly realizovány stěžejní
aktivity, které přispěly k požadované specializaci v rámci policie. Ředitelství Služby
pořádkové policie spolu s Úřadem Služby kriminální policie a vyšetřování zorganizovalo
školení vybraných policistů, které proběhlo v květnu 2017 na Policejní akademii v Praze.
Všichni proškolení policisté obdrželi osvědčení a budou vykonávat metodickou činnost
v souladu s nově vydaným pokynem policejního prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti
v oblasti obětí trestných činů a domácího násilí. Tímto předpisem je mimo jiné zajištěno
pravidelné proškolování policistů z uvedených problematik, a to včetně policistů
na základních útvarech.
V rámci výkonu preventivní činnosti realizovalo Ředitelství Služby pořádkové policie v roce
2017 projekt „Nebuďte slepí k domácímu násilí II. Cílem projektu byla rovněž podpora
specializace policistů v rámci profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně
předcházení sekundární viktimizaci těchto osob a dále informování ohrožených osob
o domácím násilí, místech pomoci a speciální nonstop lince pro oběti kriminality a domácího
násilí.
Projekt byl směrován i k ohroženým osobám z řad menšin a v sociálně vyloučených
lokalitách s cílem informovat tyto osoby o místech pomoci a důležitých kontaktech, Vznikla
celá řada materiálů, které mají sloužit ke zkvalitnění práce policistů v terénu zejména při
komunikaci s ohroženými osobami a k přispění k minimalizaci sekundární viktimizace obětí
(informační brožury, výjezdové desky, samopropisovací formuláře k vykázání násilné osoby,
ad.).
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor vítá aktivity MV směřující ke specializaci Policie ČR.
Výbor doporučuje MV v těchto aktivitách nadále pokračovat.
Úkol č. 32:

Prostřednictvím intenzivního vzdělávání a metodického vedení zajistit
ochranu osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím
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Indikátor:
Gestor:
Termín:

před druhotnou viktimizací ze strany profesí, které přichází do styku
s těmito osobami.
Počet školení pro OSPOD. Novelizace příslušných metodických dokumentů
pro OSPOD.
MPSV
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Zde platí to, co bylo uvedeno v rámci plnění úkolů č. 23. V souvislosti se standardizací
výkonu SPO musí mít každé pracoviště OSPOD vypracovaná vnitřní pravidla týkající se
profesního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců zařazených k výkonu SPO. U OSPOD vyplývá
povinnost průběžně se vzdělávat ze standardu č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců. Na
základě něj by měl přímý nadřízený minimálně 1x ročně hodnotit pracovní výkon pracovníků
OSPOD, zjišťovat jejich vzdělávací potřebya společně s nimi vytvářet individuální vzdělávací
plán. V individuálním plánu vzdělávání (dále jen „IPV“) by se měla odrážet také specializace
pracovníka OSPOD (např. specializace na kuratelu pro děti a mládež, agendu ochrany
týraných a zneužívaných dětí či NRP), tj. měly by zde být rozvojové a vzdělávací aktivity
zaměřené na zvýšení odbornosti v dané specializaci. Zaměstnavatel je také povinen zajistit
pracovníkovi OSPOD vzdělávání v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok,
a to formou jeho účasti na kurzech akreditovaných MPSV.
Na potřeby celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a pověřených osob k výkonu SPO
se zaměřuje KA 3 IP MPSV „Celoživotní vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálněprávní ochrany dětí a pověřených osob“. V rámci aktivity by měl být vytvořen návrh
uceleného systému vzdělávání pracovníků, jehož těžištěm je klientsky orientovaný přístup
budovaný nabýváním a prohlubováním odborných kompetencí. V rámci této aktivity byla
vytvořena v roce 2017 Analýza celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD, jejímž
zpracovatelem byl Fond dalšího vzdělávání. Byl také vytvořen návrh modulu celoživotního
vzdělávání pracovníků OSPOD, který by měl být pilotně ověřován na vybraných pracovištích
OSPOD, kdy hlavním pilířem pilotáže bude metodická podpora pilotních pracovišť OSPOD
při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, definování kompetencí a rolí jednotlivých
pracovníků a vydefinování jejich vzdělávacích potřeb. Po ukončení a vyhodnocení pilotáže
a fokusních skupin zaměřených na tvorbu návrhu změn je plánována tvorba Studie možností
implementace systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD a Souboru doporučení pro
implementaci systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD.
Stanovisko Výboru: Splněno částečně.
Výbor vítá aktivity MPSV v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí.
Výbor doporučuje MPSV realizovat školení pro pracovníky a pracovnice OSPOD specificky
zaměřené na ochranu osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím před
druhotnou viktimizací ze strany profesí, které přicházejí do styku s těmito osobami
a informovat Výbor o počtu těchto školení a novelizaci příslušných metodických dokumentů
pro OSPOD.
Úkol č. 33:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

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.
Výstupy šetření. Každoročně poskytované informace o způsobu a rozsahu
zajištění odborné pomoci základním a středním školám.
MŠMT
31. 12. 2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
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MŠMT zaslalo na Českou školní inspekci (dále jen „ČŠI“) dopis s žádostí o realizaci šetření.
Tento úkol se však zatím nepodařilo zařadit do plánu hlavních úkolů ČŠI. MŠMT bude
iniciovat do konce března 2018 setkání se zástupci ČŠI, za účelem realizace tohoto šetření.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MŠMT bez větších odkladů jednat s ČŠI a realizovat toto šetření.
Výbor dále doporučuje MŠMT průběžně informovat Výbor o pokroku v těchto jednáních.
Oblast č. 5: Společnost a domácí a genderově podmíněné násilí
Úkol č. 39:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Uspořádat konferenci o úpravě péče o dítě v různých variantách, včetně
střídavé péče, v souvislosti s domácím a genderově podmíněným
násilím ve světle českého práva, judikatury ESLP, jakož i komparativního
srovnání (např. Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Velká Británie
či USA). Zajistit vydání sborníku příspěvků.
Proběhlá konference a počet zúčastněných osob. Počet vydaných
a distribuovaných sborníků.
MPSV ve spolupráci s ÚV ČR
31. 12. 2016

Informace o plnění:
V roce 2017 nebyla konference o úpravě péče o dítě v různých variantách, včetně střídavé
péče ze strany MPSV realizována. Cílovou skupinou, na níž se odbor 23 MPSV zaměřuje,
jsou primárně ohrožené děti, které spadají do kategorie dětí vymezených v § 6 zákona
o SPOD. Samotná skutečnost, že se dítě ocitlo v rodině, kde probíhá rozvod a související
řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti neznamená, že toto dítě spadá do
kategorie ohrožených dětí, na něž se SPO zaměřuje. Role OSPOD v tomto řízení spočívá
v tom, že vykonává funkci opatrovníka na základě § 17 odst. 1 zákona o SPOD. Stěžejní roli
při úpravě poměrů k nezletilým dětem zastávají zejména rodiče dítěte a také soudy, jejichž
činnost je v gesci Ministerstva spravedlnosti. Navíc, pokud by měl organizátor konference
nahlížet na otázku úpravy péče o dítě ve světle českého práva, judikatury ESLP a dalších
zahraničních států, pak by organizace této konference měla skutečně spadat do gesce
Ministerstva spravedlnosti. MPSV není k organizaci takto zaměřené konference
kompetentním resortem.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor konstatuje, že konference o úpravě péče o dítě by měla být realizována v souvislosti
s domácím a genderově podmíněným násilím. Děti ohrožené domácím násilím do § 6
zákona o SPOD spadají.
Výbor doporučuje MPSV realizovat konferenci bez větších odkladů.
Úkol č. 40:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

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.
Proběhlá konference a počet zúčastněných osob. Počet vydaných
a distribuovaných sborníků.
MŠMT ve spolupráci s ÚV ČR
31. 12. 2016

Informace o plnění:
Konference uspořádána nebyla, avšak tento úkol byl plněn skrze následující jednotlivé
aktivity:
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a) Realizace vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic prostřednictvím Národního
institutu pro další vzdělávání.
b) Projekty obsahující tématiku DN se mohou každoročně ucházet o finanční podporu
v rámci dotačního řízení MŠMT na primární prevenci rizikového chování ve školách
a školských zařízeních, pokud naplní kvalitativních parametry vyhlášeného programu.
V roce 2017 byly podpořeny vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky a pracovnice
k edukativnímu filmu Jakub, který je zaměřen na problematiku domácího násilí.
Stanovisko Výboru: Plněno částečně.
Výbor vítá aktivity MŠMT v této oblasti. Výbor doporučuje v těchto aktivitách pokračovat
a realizovat konferenci pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách
specificky zaměřenou na domácí a genderově podmíněné násilí.
Úkol č. 42:
Indikátor:

Gestor:
Termín:

V dotační politice v oblasti kultury zohledňovat hledisko rovnosti žen
a mužů a potírání genderových stereotypů jako horizontální princip.
Popis způsobu uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a potírání
genderových stereotypů jako horizontálního principu v rámci jednotlivých
dotačních programů MK.
MK
31. 12. 2017 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Téma rovnosti je v rámci dotačních programů reflektováno. Zásadně nemohou být
podporovány projekty, které by vytvářely nerovné podmínky pro jakoukoliv skupinu osob,
nerovnost žen a mužů nevyjímaje.
Při hodnocení projektů podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů je
obecně kladen velký důraz na horizontální principy; jedním z nich je i podpora rovnosti žen
a mužů.
Stanovisko Výboru: Plněno částečně.
Výbor doporučuje MK, aby konkrétněji informovalo o způsobu, jakým je hledisko rovnosti žen
a mužů a potírání genderových stereotypů v dotační politice zohledňováno.
Úkol č. 45:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Formou konferencí, seminářů a školení průběžně podporovat další
vzdělávání výchovných poradců a školních metodiků prevence v oblasti
prevence domácího a partnerského násilí.
Počet konferencí, seminářů a školení v oblasti prevence domácího
a partnerského násilí v jednotlivých letech.
MŠMT
2015 a průběžně v následujících letech

Informace o plnění:
Jednotlivé aktivity:
a) Realizace vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic prostřednictvím NIDV.
b) Projekty obsahující tématiku DN se mohou každoročně ucházet o finanční podporu
v rámci dotačního řízení MŠMT na primární prevenci rizikového chování ve školách
a školských zařízeních, pokud naplní kvalitativních parametry vyhlášeného programu.
c) Na začátku roku 2017 proběhlo školení ke vzdělávacímu filmu Zuřivec, který je určen pro
školní metodiky prevence, školní psychology a výchovné poradce (cca 150 účastníků/ic).
d) V roce 2017 byly podpořeny vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky
a pracovnice k edukativnímu filmu Jakub, který je zaměřen na problematiku domácího násilí.
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e) V květnu 2018 proběhne konference k problematice kyberšikany a její prevence na
školách. Cílovou skupinou tohoto semináře budou metodici a metodičky primární prevence
v pedagogicko-psychologických poradnách.
Stanovisko Výboru: Plněno.
Výbor vítá aktivity MŠMT v této oblasti. Výbor doporučuje MŠMT nadále v těchto aktivitách
pokračovat.
Úkol č. 48:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zvážit předložení projektu v rámci Operačního programu zaměstnanost
(případně jiného operačního programu), který by vedl k vytvoření
a distribuci letáků pro veřejnost o právech a povinnostech v rámci
trestního řízení v souvislosti s případy domácího a genderově
podmíněného násilí. Na přípravě letáků spolupracovat s Výborem.
Popis kroků vedoucích k předložení a realizaci projektu. Počet a forma
distribuovaných letáků.
MSp
31. 12. 2017

Informace o plnění:
Ministerstvo spravedlnosti o tematice domácího a genderově podmíněného násilí informuje v
rámci své standardně nastavené komunikační strategie (tiskové zprávy, Facebook, Twitter
aj.). Distribuce letáků byla vyhodnocena v době sociálních sítí jako neefektivní nástroj
komunikace. Po zvážení (byla provedena rešerše a vyhodnocení mediálních výstupů) projekt
v rámci Operačního programu zaměstnanost ani jiného operačního programu nebyl
předložen.
Stanovisko Výboru: Splněno.
Výbor doporučuje vytvořit a distribuovat letáky pro veřejnost o právech a povinnostech
v rámci trestního řízení v souvislosti s případy domácího a genderově podmíněného násilí
a na přípravě těchto letáků spolupracovat s Výborem.
Úkol č. 49:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zpracování, výtisk a distribuce informačních letáků pro veřejnost
o domácím a genderově podmíněném násilí v lékařských praxích.
Zpracování, výtisk a distribuce informačních letáků pro veřejnost
o domácím a genderově podmíněném násilí v institucích poskytovatelů
sociálních služeb dle doporučení Výboru.
Počet
distribuovaných
letáků
v lékařských
praxích
a v institucích
poskytovatelů sociálních.
MZd, MPSV ve spolupráci s MSp
31. 12. 2017

Informace o plnění MZd:
Úkol nesplněn. Informační letáky nejsou a nebudou zpracovány, lékařské praxe jsou
přeplněny množstvím různých letáků a jejich výtěžnost je těžko odhadnutelná. Jednalo by se
o neefektivní využití finančních prostředků. MZd se nejeví účelné letáky tvořit a distribuovat.
Z tohoto důvodu navrhujeme úkol vypustit.
Informace o plnění MPSV:
Do gesce odboru 23 nespadají poskytovatelé sociálních služeb, ani lékaři provozující
lékařskou praxi, u nichž by měly být informační materiály šířeny. Co se týče agendy SPO,
i zde mají OSPOD povinnost šířit směrem k cílové skupině informace o rozsahu
a podmínkách SPO, a to v návaznosti na standard č. 3 „Informovanost o výkonu SPO“.
V rámci naplnění tohoto standardu vytvářejí informační materiály pro cílovou skupinu
OSPOD, do níž spadají i děti ohrožené násilím mezi rodiči či osobami odpovědnými za jejich
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výchovu a jejich rodiče. Informace by měly být šířeny formou srozumitelnou cílové skupině,
tj. i cílové skupině dětí. Každé pracoviště OSPOD k naplnění kritéria 3b) přistupuje
individuálně. Zpravidla vytváří řadu letáků a informačních materiálů, brožurek, které následně
šíří ve své spádové oblasti.
MPSV k šíření informací využívá internetový portál www.pravonadetstvi.cz, jehož součástí je
Interaktivní katalog služeb a jevů, který umožňuje sociálním pracovníkům, neziskovým
organizacím, psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti
zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte.
Jedním z jevů, který je zde představen, je i násilí v rodině (viz odkaz
http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/nasili-v-rodine/). V rámci IP MPSV, který MPSV
v současnosti realizuje, bude tento katalog aktualizován a dále rozpracován.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV a MZd zpracovat, vytisknout a distribuovat informační letáky
pro veřejnost o domácím a genderově podmíněném násilí v lékařských praxích
a v institucích poskytovatelů sociálních služeb a na přípravě těchto letáků spolupracovat
s Výborem.
Oblast č. 6: Analýzy, studie a sběr dat
Úkol č. 51:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Provést analýzu počtu úmrtí v souvislosti s domácím
za posledních 6 let z dostupných policejních a justičních dat.
Realizovaný výzkum.
MSp
31. 12. 2017

násilím

Informace o plnění MSp:
Analýza počtu úmrtí v souvislosti s domácím násilím za posledních 6 let z dostupných
policejních a justičních dat byla provedena Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.
Data jsou připravována k publikování v tomto roce.
Stanovisko Výboru: Splněno.
Výbor doporučuje MSp informovat o dostupnosti a výstupech analýzy na jednom z příštích
jednání Výboru v roce 2018.
Úkol č. 52:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Provést
analýzu
mediálního
zobrazování
případů
domácího,
partnerského a sexuálního násilí, včetně formulace případných
doporučení. Analýza by měla pokrývat období posledních let a zaměřit
se na nejsledovanější audiovizuální média a nejčtenější tištěná média.“
Zpracovaná analýza.
ÚV, MK ve spolupráci s MŠMT
31. 12. 2017

Informace o plnění:
Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí byla dokončena v roce
2016 a tištěná verze distribuována na začátku roku 2017, vč. jednání Výboru. Celý text
analýzy je dostupný online z:
<http://www.tojerovnost.cz/images/analyzy/Analyza-medialniho-zobrazovani-genderovepodmineneho-nasili.pdf>.
Stanovisko Výboru: Splněno.
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Úkol č. 54:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zpracovat studii dostupnosti specializovaných sociálních služeb
pro oběti domácího a dalších forem genderově podmíněného násilí
s ohledem na doporučení Rady Evropy o minimální dostupnosti těchto
služeb.
Zpracovaná studie.
MPSV
31. 12. 2015

Informace o plnění:
Realizace studie byla zahájena, předpokládá se ukončení do konce srpna 2018, což je
termín, aby se její výsledky promítly do další novelizace legislativy.
Tato analýza již byla zpracována v roce 2016 ze strany ÚVČR a její výstupy byly
prezentovány na odborném semináři, který byl zorganizován ve spolupráci s MPSV dne 28.
11. 2016 v prostorách MPSV. Úkol byl v rámci minulé Souhrnné Zprávy za rok 2016 o plnění
Akčního plánu domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 hodnocen
jako splněný.
Stanovisko Výboru: Splněno částečně.
Výbor vítá aktivitu MPSV v této doporučuje MPSV informovat o postupu analýzy a diskutovat
její realizaci s Výborem.
Úkol č. 56:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Doporučit vysokým školám zohlednit ve své poradenské činnosti nebo
vnitřních předpisech problematiku sexuálního obtěžování ze strany
studujících, vyučujících a vedení vysokých škol.
Vydané doporučení a způsob jeho distribuce
MŠMT
31. 12. 2016

Informace o plnění:
V prosinci 2017 (č.j. MSMT 33823/2017-1) a v lednu 2018 (č.j. MSMT 33823/2017-2) byl
na veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy odeslán dopis, jehož součástí byly přílohy,
které navrhovaly vysokým školám, jak sexuální obtěžování řešit, co konkrétně by opatření
věnující se sexuálnímu obtěžování mělo obsahovat.
Dále v návaznosti na tento dopis bude v roce 2018 realizován seminář pro zástupce
vysokých škol k tomuto tématu.
Stanovisko Výboru: Splněno.
Výbor doporučuje MŠMT zaslat kopii dopisu a jeho příloh Výboru, případně je představit
na nejbližším jednání Výboru.
Úkol č. 57:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zpracovat sociologickou analýzu zkušenosti migrantů a migrantek
v České republice s genderově podmíněným násilím (včetně ženské
obřízky) páchaným na území České republiky i v zemích původu.
Zpracovaná analýza, formulace doporučujících opatření.
ÚV ve spolupráci s MV
31. 12. 2016

Informace o plnění:
Analýza zkušenosti migrantů a migrantek v České republice s genderově podmíněným
násilím byla zpracovávána v průběhu roku 2016 v rámci projektu CZ13 a její první verze byla
dokončena v dubnu 2017. V současnosti do analýzy zapracováváme připomínky Kanceláře
veřejné ochránkyně práv a Správy uprchlických zařízení.
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Stanovisko Výboru: Splněno částečně.
Výbor doporučuje ÚV bez větších odkladů finalizovat analýzu a informovat Výbor o její
dostupnosti.
Úkol č. 58:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Provést výzkum soudních rozhodnutí o úpravě výchovy a výživy, v nichž
se oba rodiče domáhají svěření dítěte do péče.
Provedení výzkumu. Způsob jeho zveřejnění.
ÚV
31. 12. 2016

Informace o plnění:
Analýza soudních rozhodnutí o úpravě výchovy a výživy, v nichž se oba rodiče domáhají
svěření dítěte do péče, doposud nebyla realizována. ÚV ČR nemá v rámci aktuálního
projektu dostatek finančních prostředků na zpracování analýzy.
Stanovisko Výboru: Nesplněno
Výbor doporučuje ÚV realizovat analýzu bez větších odkladů.
Oblast č. 7: Legislativa
Úkol č. 59:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zajistit přípravu podkladů pro podpis a ratifikaci Istanbulské úmluvy.
Předložení podkladů pro meziresortní diskusi o připravenosti ČR k přístupu
k Istanbulské úmluvě.
MSp ve spolupráci s MV a ÚV ČR
30. 6. 2015

Informace o plnění MSp:
V souladu s usnesením vlády ze dne 8. února 2016 č. 114 podepsala Česká republika
Istanbulskou úmluvu dne 2. května 2016; při podpisu byla učiněna výhrada k čl. 44 odst. 1
písm. e) Úmluvy. Za účelem dosažení plného souladu českého právního řádu s požadavky
Úmluvy je nezbytné před její ratifikací provést legislativní změny, které Ministerstvo
spravedlnosti zahrnulo do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh předložilo Ministerstvo spravedlnosti
vládě v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2017 v listopadu 2017. Návrh zákona
byl rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018.
Projednávání tisku je navrženo na pořad 7. schůze poslanecké sněmovny (od 27. února
2018).
Informace o plnění MV:
Ministerstvo vnitra podpořilo ratifikaci Istanbulské úmluvy v rámci mezirezortního
připomínkového řízení. V rámci dalšího postupu se ministerstvo účastní např. dalších
mezirezortních připomínkových řízení souvisejících s návrhy na změny platné legislativy.
Stanovisko Výboru: Splněno.
Výbor doporučuje MSp bez větších odkladů dokončit legislativní proces a předložit návrh
na ratifikaci Istanbulské úmluvy poslanecké sněmovně.
Úkol č. 62:

Zakotvit poskytování dávek mimořádné okamžité pomoci osobám
ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím s ohledem
na jejich tíživou ekonomickou a sociální situaci, a to např. novelizací
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi tak, aby osoby
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Indikátor:
Gestor:
Termín:

ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím byly považovány
za osobu v hmotné nouzi.
Předložení návrhu zákona vládě ČR, případně publikace příslušných
metodických pokynů MPSV.
MPSV
31. 12. 2017

Informace o plnění:
Obecně lze konstatovat, že každá osoba, která žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi, musí
splnit podmínky nároku na výplatu těchto dávek. Tento zákon však umožňuje možnost
vyplatit osobě ohrožené násilím jiné osoby dávku mimořádné okamžité pomoci, a to
v ustanovení § 2 odst. 6 písm. e), na základě něhož lze vyplatit dávku mimořádné okamžité
pomoci osobě, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální
zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena
sociálním vyloučením, jestliže zejména je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby.
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje MPSV zakotvit poskytování dávek mimořádné okamžité pomoci osobám
ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím s ohledem na jejich tíživou
ekonomickou a sociální situaci tak, aby osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným
násilím byly považovány za osobu v hmotné nouzi.
Úkol č. 63:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

V rámci zákona upravujícího činnost OSPOD zakotvit jejich povinnost
zajistit ve spolupráci s intervenčními centry a odbornými pracovišti
dostupnost odborné terapeutické pomoci všem dětem žijícím v rodinách
s výskytem domácího násilí a genderově podmíněného násilí.
Zakotvení této povinnosti v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí (resp. v pozdějším příslušném zákoně).
MPSV ve spolupráci s ÚV ČR
31. 12. 2016

Informace o plnění:
Povinnost OSPOD zajistit dostupnost odborné terapeutické pomoci ohroženým dětem
spadajícím do kategorie dětí dle § 6 zákona o SPOD, žijícím v rodinách s výskytem
domácího násilí vyplývá ze zákona o SPOD, kde je v § 11 uvedeno, že OSPOD OÚ ORP
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.
Závazek k zajištění návazné pomoci vyplývá i ze standardizace výkonu SPO, která byla
zavedena od 1. 1. 2015, kdy mají povinnost řídit se v souladu s § 9a odst. 3 zákona o SPOD
standardy kvality SPO vymezenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Jedním z požadavků standardu č. 4 Personální zabezpečení výkonu SPO je to, aby
na OSPOD působili pracovníci specializovaní na agendu ochrany týraných a zneužívaných
dětí. Tito pracovníci neřeší situaci dětí izolovaně, ale uplatňují multidisciplinární přístup, kdy
aktivně rozvíjí spolupráci s ostatními institucemi a propojují rodinu s poskytovateli
specializovaných služeb, jejichž síť systematicky rozvíjejí v souladu s potřebami cílové
skupiny.
V rámci naplnění požadavků standardu kvality č. 7 Prevence jsou pracovníci OSPOD vázáni
k vyhledávání a k monitorování ohrožených dětí, tj. i k vyhledávání dětí ohrožených domácím
násilím. OSPOD musí prokazatelně koordinovat, případně vytvářet podmínky pro preventivní
aktivity ve svém správním obvodu. Za tímto účelem by měly rozvíjet multidisciplinární
spolupráci v této oblasti, do níž jsou zapojeni všichni relevantní poskytovatelé služeb. Kromě
toho by aktivně měli rozvíjet síť služeb.
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Standard č. 14 Návaznost výkonu SPO na další subjekty zase zavazuje pracovníky OSPOD
k tomu, aby seznamovali klienty s dostupnými službami zaměřenými na řešení jejich obtížné
životní situace (tj. zaměřenými i na řešení domácího násilí v rodině) a motivovaly je
k využívání jiných služeb vedoucích k řešení jejich složité životní situace. Pokud klienti
nemají kompetence k tomu, aby si službu zajistili sami, potom je nutné jim tyto služby
zprostředkovat.
Stanovisko Výboru: Splněno.
Úkol č. 64:

Indikátor:
Gestor:
Termín:

V rámci zákona upravujícího činnost OSPOD zakotvit jejich povinnost
zajistit prostřednictvím odborných pracovišť asistovaný styk34 násilného
rodiče s dětmi v případech domácího a genderově podmíněného násilí
(za předpokladu, že existuje tato potřeba na straně dítěte).
Rozšíření této povinnosti v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí (resp. v pozdějším příslušném zákoně).
MPSV
31. 12. 2015

Informace o plnění:
V roce 2017 nebyla provedena novelizace zákona o SPOD, ve smyslu zakotvení povinnosti
OSPOD zajistit prostřednictvím odborných pracovišť asistovaný styk dítěte s násilným
rodičem. Pokud je asistovaný styk nařízený soudně, pak je primárně povinností rodiče zajistit
si poskytovatele této formy podpory. OSPOD poskytuje rodiči, který by se na něj obrátil se
žádostí o pomoc v této věci, poradenství a přehled kontaktů na poskytovatele asistovaných
styků. Výběr konkrétního poskytovatele a uzavření kontraktu s ním je však už záležitostí
rodičů, nikoli OSPOD.
OSPOD také není tím, kdo má pravomoc nařizovat povinnost asistovaného styku
rodiče a dítěte. Tuto zvláštní úpravu podmínek styku rodiče a dítěte může nařídit pouze
soud, a to i v návaznosti na ustanovení § 891 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Pokud jde o povinnosti OSPOD a soudu při uložení dohledu OSPOD nad
průběhem styku dítěte s rodičem v rámci soudem nařízeného výkonu rozhodnutí podle § 503
zákona o zvláštních řízeních soudních, byl postup OSPOD a soudu upraven v § 14
instrukce Ministerstva spravedlnosti a MPSV č. j. 33/2013-OD-Org, kterou se mění
instrukce č. j. 142/2007-ODS-Org o postupu při výkonu rozhodnutí ve věcech péče
o nezletilé.
Povinnosti OSPOD při zajišťování asistovaného styku dítěte s rodičem jsou již dnes
realizovány na základě platného znění zákona o SPOD, zejména v rámci povinnosti:
poskytnout rodičům pomoc při výkonu jejich práv a povinností vyplývajících z rodičovské
odpovědnosti (§ 9); poskytnout nebo zprostředkovat rodičům poradenskou pomoc při řešení
problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1); poskytnout nebo zprostředkovat dítěti
a rodičům odbornou pomoc při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí, včetně
rozhodnutí soudu o úpravě styku dítěte s rodičem (§ 14 odst. 7, 10).
Stanovisko Výboru: Nesplněno.
Výbor doporučuje novelizovat § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákona o SPOD tak, aby OSPOD
mohl svým rozhodnutím uložit povinnost využít asistovaný styk (za předpokladu, že existuje
tato potřeba na straně dítěte).
Úkol č. 66:

34

V rámci novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
definovat jako cílovou skupinu násilné osoby v případech domácího

Definice asistovaných styků viz kapitola 1.4 Akčního plánu.
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Indikátor:
Gestor:
Termín:

a genderově podmíněného násilí a jako základní činnost terapeutické
intervence
Definice násilných osob a příslušné základní činnosti v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
MPSV
31. 12. 2016

Informace o plnění:
V roce 2017 MPSV připravilo novelizaci zákona o sociálních službách, kde byla v prvním
stádiu začleněna i novelizace cílové skupiny, ale posléze po dalších diskusích s příslušnými
aktéry a v rámci mezirezortního připomínkového řízení byla cílová skupina definována jako
osoby blízké k oběti, bez agresora. Práce s ním není v gesci sociálních služeb. MPSV
připravuje podání návrhu novely dle schváleného legislativního plánu Vlády ČR na rok 2018.
Stanovisko Výboru: Částečně splněno.
Výbor doporučuje MPSV bez větších odkladů dokončit legislativní proces.
Výbor dále doporučuje MPSV za účelem prevence domácího násilí v rámci rodinného
systému vypsat dotační titul zaměřený na práci osobami nezvládající agresi v blízkých
vztazích.
Úkol č. 68:
Indikátor:
Gestor:
Termín:

Zakotvit povinnost OSPOD nařídit účast na terapeutických intervencích
pro násilné osoby s cílem vybavit tyto osoby vhodnými rodičovskými
kompetencemi pro vztahy s jejich dětmi.
Zakotvení této povinnosti v příslušné legislativě či metodických pokynech.
MPSV
31. 12. 2017

Informace o plnění:
Možnost OSPOD nařídit v rámci správního řízení povinnost rodiči využít odbornou
poradenskou pomoc je již ukotvena v ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona o SPOD,
pokud rodiče:
b)
nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské
pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,
c)
nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů
rodiny
a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat
s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.
Případně OSPOD může uložit rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu výchovné
opatření podle § 13 dost. 1 písm. d) zákona o SPOD ve formě uložení povinnosti využít
odbornou poradenskou pomoc nebo terapii.
Vzhledem k tomu, že je možnost uložit povinnost rodiči povinnost účastnit se odborné
pomoci v zákoně o SPOD již ukotvena, není účelné v zákoně upravovat takto úzce
vymezenou povinnost OSPOD.
Od 1. 6. 2017 naplňuje rodič, který by nedodržel povinnost využít odbornou poradenskou
pomoc podle § 12 a § 13 zákona o SPOD, svým jednáním skutkovou podstatu přestupku na
úseku SPO podle § 59d odst. 1 písm. a) zákona o SPOD, za který lze uložit pokutu do 20
000 Kč.
Stanovisko Výboru: Částečně splněno.
Výbor doporučuje MPSV novelizovat zákon o SPOD a v rámci této novelizace doplnit § 12
o možnost OSPOD nařídit povinnost rodiči účastnit se programu specificky zaměřeného
na terapeutické intervence pro násilné osoby s cílem vybavit tyto osoby vhodnými
rodičovskými kompetencemi pro vztahy s jejich dětmi.
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3.2. Shrnutí plnění Akčního plánu v roce 2017
Akční plán obsahuje celkem 44 úkolů s termínem plnění v roce 2017 včetně nesplněných
úkolů z let předchozích. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu provedeného Výborem
vyplývá, že z těchto 44 úkolů bylo splněno/plněno 14 (31,8 %), částečně splněno/plněno 13
(29,5 %) a nesplněno/neplněno 17 (38,6 %). Následující tabulka ukazuje plnění úkolů
ze strany jednotlivých rezortů (přičemž některé z úkolů byly uloženy více rezortům).
Tabulka č. 7: Přehled plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých rezortů
Splněno/
plněno

Rezort

Splněno/
plněno
částečně

Nesplněno
Celkem
/ neplněno

Ministerstvo spravedlnosti

6

1

0

7

Ministerstvo vnitra

4

2

0

6

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Úřad vlády ČR

5

5

11

21

4

2

1

7

1

1

1

3

Ministerstvo kultury

0

1

0

1

Ministerstvo zdravotnictví

0

1

3

4

V roce 2017 Výbor spolupracoval s rezorty za účelem realizace neplněných/nesplněných
úkolů z let předešlých a poskytoval rezortům odbornou asistenci pro naplňování úkolů
uložených na roky 2017 a 2018. V této činnosti bude Výbor pokračovat i v roce 2018. Výbor
výstupy této spolupráce a vyhodnocení plnění úkolů zohlední při přípravě navazujícího
Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí.
Graf č. 4: Přehled plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých rezortů
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