Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 11. prosince 2014
Místo schůze: Praha, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1
Místnost „Fórum“ (od 10:00 do 13:00 hod.)
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím
právem):
Jméno
Organizace
1. Bednářová Zdena Zuzana
Acorus
Čechová Jitka
Persefona
2.
zástup: Portlíková Eva
3. Gabrielová Adriena
proFem
Gjuričová Jitka
MV
4.
zástup: Studzinská Veronika
5. Heřmánková Radka
MŠMT
6. Jonitová Bronislava
MO
7. Kosařová Jana
Život 90
8. Krpálková Jindřiška
nezávislá odbornice
9. Pečivová Barbora
MSp
10. Poláková Jitka
proFem
11. Potměšil Jan
nezávislý odborník
12. Prokopová Zdeňka
ROSA
13. Spoustová Ivana
advokátka
14. Vitoušová Petra
Bílý kruh bezpečí
15. Vojtíšková Martina
APIC
Omluveny/i:
Jméno
1. Čuhelová Kateřina
2. Holušová Barbora
3. Hovorka Daniel
4. Laurenčíková Klára
5. Marvanová Vargová Branislava
6. Millerová Eva
7. Vrbický Jan

Organizace
Krajský soud v Brně
IC Praha
MPSV
Univerzita Karlova
nezávislá odbornice
MZd
MPSV

Hostky/é:
Jméno
1. Filippiová Martina
2. Hurychová Eva
3. Jakobsen Barbora
4. Kovářová Kateřina
5. Kosatíková Kristýna
6. Mosleh Jolana
7. Rob Romuald Štěpán
8. Skoumalová Alena

Organizace
MSp
nezávislá odbornice
Alternativ til Vold
ČT
Open Society Fund
Policejní prezidium ČR
ČT
Policie ČR v Brně
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Tajemník Výboru: Šafařík Radan
Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“):
Dvořáčková Soňa
Z celkového počtu 22 členů a členek bylo v době zahájení jednání Výboru přítomno 13
osob s hlasovacím právem. Výbor byl usnášeníschopný.
Program jednání Výboru
1. Schválení programu

J. Krpálková

2. Příprava Akčního plánu prevence domácího násilí
a násilí na ženách na léta 2015 - 2018
3. Shrnutí jednání s MSp ve věci přistoupení ČR
k Istanbulské úmluvě a diskuze o dalším postupu

J. Krpálková, R. Šafařík,
členky a členové Výboru
J. Krpálková, R. Šafařík,
M. Filippiová

4. Informace o realizaci projektu oddělení rovnosti žen
a mužů ÚV ČR z Norských fondů v oblasti prevence
domácího a genderově podmíněného násilí
5. Problematika kyberšikany

S. Dvořáčková

6. Různé

J. Potměšil, členky a členové
Výboru
členky a členové Výboru

Ad bod 1 – Schválení programu
J. Krpálková uvítala všechny přítomné a konstatovala, že v době zahájení jednání Výboru
je přítomno 13 členek a členů, resp. osob s pověřením k zastupování. Výbor je tedy
usnášeníschopný.
J. Krpálková představila návrh programu a uvedla, že očekávaný konec jednání Výboru
je ve 12:30. Nejdůležitějším bodem dnešního programu je dokončení přípravy Akčního
plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční
plán“) tak, aby mohl být co nejdříve předložen do meziresortního připomínkového
řízení. Dále Výbor informovala o tom, že z naléhavých důvodů se z jednání Výboru bude
muset po 11 hod. omluvit. Poté J. Krpálková nechala o návrhu programu hlasovat.
O návrhu programu proběhlo hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat.
Ad bod 2 – Příprava Akčního plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách na
léta 2015 - 2018
J. Krpálková konstatovala, že cílem dnešního jednání je projít celý Akční plán
a dohodnout se na jeho finální verzi. Stanovení termínů plnění jednotlivých úkolů
navrhla ponechat na sekretariátu Výboru ve spolupráci s pracovní skupinou
pro přípravu Akčního plánu. R. Šafařík doplnil, že verze Akčního plánu, kterou mají
ve svých podkladech členky a členové Výboru, obsahuje vyznačení připomínek, které
byly vzneseny písemně před dnešním jednáním. Jak bylo avizováno, další připomínky je
možné vznést přímo na dnešním jednání, ale mělo by je již jednat pouze o připomínky
zásadní povahy.
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J. Krpálková navrhla, aby Výbor postupně procházel úvodní textovou část a následně
úkolové části dle jednotlivých prioritních oblastí a aby vedl diskusi o vznesených
připomínkách tak, aby na konci projednávání tohoto bodu došlo k dosažení konsensu
na celém Akčním plánu.
Připomínky k úvodní textové části
K úvodní textové části R. Šafařík uvedl, že zaslané připomínky týkající se zejména části
obsahující definice byly do Akčního plánu zapracovány, a to včetně definice
asistovaného setkávání. Další doplňující připomínky týkající se odborných studií byly
rovněž zapracovány. Zásadnější připomínky k úvodní textové části vzneseny nebyly.
Připomínky k první strategické oblasti „Podpora osob ohrožených domácím a genderově
podmíněným násilím“
V rámci první strategické oblasti „Podpora osob ohrožených domácím a genderově
podmíněným násilím“ byla vznesena připomínka k nadbytečnosti úkolu týkajícího se
bezplatné telefonní linky pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí z důvodu
jejího zřízení ze strany Bílého kruhu bezpečí. J. Krpálková připomněla, že touto otázkou
se Výbor zabýval na svém posledním jednání a krátce shrnula výhrady vůči této
telefonní lince. Ty spočívají v tom, že se jedná o linku pro oběti trestných činů (včetně
obětí domácího násilí) a nikoli primárně linku specializovanou na oběti domácího
a genderově podmíněného násilí a že není jisté zabezpečení její udržitelnosti s ohledem
na její financování z Norských fondů. Proto bylo dohodnuto, že tento úkol v Akčním
plánu zůstane. J. Poláková doplnila, že výhrady směřovali i k tomu, že specializovanou
pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí by na lince měly poskytovat
ženy, protože ženy jsou převážně obětmi těchto forem násilí a telefonický kontakt
s mužem je může od vyhledání pomoci odradit. P. Vitoušová poděkovala za informace
a uvedla, že s výhradami vůči zaměření linky Bílého kruhu bezpečí nesouhlasí. Další
připomínky k tomuto úkolu vzneseny nebyly a bylo dohodnuto, že jeho formulace
zůstane v současném znění.
Další připomínka vznesená MV se týkala úkolu zajistit ochranu před kyberšikanou
a poškozováním dobrého jména osob ohrožených domácím a genderově podmíněným
násilím a pomáhajících profesí. MV tento úkol považuje za nadbytečný, neboť již
v současnosti provozuje online službu, která slouží k hlášení závadného obsahu
na internetu. J. Krpálková uvedla, že cílem tohoto úkolu má být zajistit asistenci osobám
ohroženým a pomáhajícím profesím při odstraňování obsahu na internetu, který tam
vyvěšují osoby násilné s cílem poškodit dobré jméno. J. Potměšil konstatoval,
že vhodným řešením by bylo využít současný online formulář MV a rozšířit jej tak,
aby pokrýval i případy, kdy dochází na internetu k poškozování dobrého jména osob
ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím a pomáhajících profesí. Proti
tomuto návrhu nevznesl nikdo námitku a úkol byl přeformulován tak, aby MV mělo
zajistit využitelnost příslušného formuláře i pro případy kyberšikany v oblasti domácího
a genderově podmíněného násilí.
Následující připomínka od J. Polákové směřovala k doplnění úkolu, který se týká
zpracování ucelené koncepce pomoci osobám ohroženým domácím a genderově
podmíněným násilím v rámci gesce MZd. M. Vojtíšková navrhla doplnění úkolu, který
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by se týkal zajištění dostupnosti specializovaných terapeutických služeb a jejich
proplácení ze strany zdravotních pojišťoven pro MZd vzhledem k tomu, že nedostatečná
dostupnost těchto služeb je jedním z identifikovaných problémů. Členky a členové
Výboru doplnění těchto úkolů podpořili.
Připomínky k druhé strategické oblasti „Děti ohrožené domácím a genderově podmíněným
násilí“
I. Spoustová navrhla doplnit text v části identifikované problémy v druhé strategické
oblasti tak, aby bylo patrné, že asistované setkávání má být nařizováno pouze v případě,
kdy to není v rozporu se zájmem dítěte. Po proběhlé diskusi členky a členové Výboru
s tímto návrhem souhlasili.
R. Šafařík dále krátce představil doplnění dalších úkolů adresovaných MŠMT, na kterých
se shodla pracovní skupina pro přípravu Akčního plánu. Jedná se o úkoly, jejichž plnění
vychází z doporučení Rady EU a také o úkoly, které byly již v minulosti dohodnuty
s MŠMT, a to na jednání předsednictva Výboru s příslušnými útvary MŠMT, které
proběhlo v roce 2013. R. Heřmánková konstatovala, že plnění úkolu vztahujícího se
k metodickému doporučení MŠMT k primární prevenci se připravuje, takže s jeho
zařazením může MŠMT souhlasit. Úkol týkající se osvětové kampaně v oblasti sexuálního
obtěžování ve sportu bude konzultovat s příslušným odborem MŠMT a případnou
připomínku uplatní v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Připomínky ke třetí strategické oblasti „Práce s násilnými osobami“
B. Jakobsen navrhla mezi identifikované problémy v rámci této strategické oblasti
zahrnout také absenci hlubší spolupráce mezi organizacemi poskytujícími terapeutické
intervence pro násilné osoby a organizacemi poskytujícími pomoc osobám ohroženým.
Dále navrhla, aby v úkolové části byl zohledněn požadavek na to, aby práce s násilnými
osobami byla umožněna i intervenčním centrům. J. Krpálková doplnila, že úkol změny
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak, aby možnost pracovat s násilnými
osobami měla také intervenční centra, obsahuje strategická oblast „Legislativa“.
Nicméně navrhla, aby odkaz na intervenční centra byl uveden i v rámci úkolů
ve strategické oblasti „Práce s násilnými osobami“. M. Vojtíšková navrhla tyto části textu
formulovat tak, aby obsahovaly odkaz na poskytovatele služby intervenčních center, což
je pojem širší než pojem intervenční centrum. Členky a členové Výboru s těmito návrhy
souhlasili a předmětné části byly doplněny.
A. Skoumalová navrhla odstranit úkol, který se týká zakotvení doporučení do metodik
Policie ČR zvát si ve zvlášť rizikových případech násilnou osobu k rozhovoru a poučit
ji o dostupných intervencích. Důvodem je to, že již v současnosti jsou násilné osoby
poměrně důkladně poučovány ze strany policistů a policistek, a to včetně sdělení
informací o dostupných intervencích. Další úkony ze strany policistů a policistek jsou
tedy nadbytečné. J. Mosleh doplnila, že strategická oblast „Legislativa“ obsahuje úkol
zakotvit v rámci vykazování povinnost policistů a policistek poučit násilnou osobu
i o dostupných terapeutických programech. Z tohoto pohledu se tedy úkol zakotvit tuto
povinnost i v metodických dokumentech MV jeví jako nadbytečný. Členky a členové se
shodli na odstranění tohoto úkolu.
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J. Krpálková se z jednání Výboru následně omluvila a předala řízení jednání
J. Potměšilovi ve spolupráci s R. Šafaříkem.
Počet přítomných členek a členů Výboru klesl na 13.
Připomínky ke čtvrté strategické oblasti „Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce“
R. Šafařík představil návrhy doplnění úkolů v rámci části „Vzdělávání a interdisciplinární
spolupráce“, které se vztahují zejména k MZd. Doplnění těchto úkolů navrhly B. Jakobsen
a J. Poláková tak, aby reflektovaly skutečnost, že MZd a lékařský personál hrají klíčovou
roli při pomoci osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím.
Lékařská zařízení jsou totiž nejčastěji těmi prvními institucemi, na které se osoby
ohrožené obracejí. Z tohoto pohledu je školení zdravotnického personálu velmi důležité.
S doplněním těchto úkolů členky a členové Výboru souhlasili.
Dále členky a členové vedli diskusi o formulační úpravě týkající se úkolu zpracovat
analýzu stavu interdisciplinární spolupráce v jednotlivých krajích. Bylo dohodnuto,
že finální podoba tohoto úkolu se bude vztahovat obecně na analýzu stavu
interdisciplinární spolupráce v krajích s identifikací příkladů dobré praxe
a že do spolupracujících resortů se doplní i MV a MSp.
R. Šafařík následně představil doplnění posledního úkolu v rámci této strategické
oblasti, který je adresovaný MŠMT a který byl již v roce 2013 dohodnut na jednání
předsednictva Výboru a příslušných odborů MŠMT. Jedná se o provedení šetření
způsobu a rozsahu vzdělávání o domácím a genderově podmíněném násilí na základních
a středních školách. S doplněním tohoto úkolu členky a členové Výboru souhlasili.
Připomínky k páté strategické oblasti „Společnost a domácí a genderově podmíněné násilí“
J. Potměšil představil své připomínky k páté strategické oblasti, které se týkají
uspořádání konferencí k tématu kyberšikany a ochrany před ní a také střídavé výchovy.
S těmito úkoly členky a členové Výboru souhlasili.
R. Šafařík představil doplnění dalšího úkolu uspořádat konferenci o domácím
a genderově podmíněném násilí pro krajské školské koordinátory a koordinátorky
prevence. R. Heřmánková upozornila, že obdobnou konferenci již MŠMT v minulosti
uspořádalo. R. Šafařík uvedl, že proběhlé konference si je pracovní skupina pro přípravu
Akčního plánu vědoma a že navrhuje, aby MŠMT obdobné konference pořádalo častěji
tak, aby proškolování příslušných pracovníků a pracovnic bylo intenzivnější.
R. Heřmánková s návrhem úkolu předběžně souhlasila s tím, že termín jeho plnění
by měl být stanoven na rok 2016 či 2017. B. Jakobsen navrhla, aby v rámci této
konference došlo také k proškolení k filmu Sinna Mann (Zuřivec), který je velmi cennou
metodickou pomůckou při vzdělávání dětí o domácím násilí. Členky a členové Výboru
s těmito návrhy souhlasili.
J. Potměšil dále navrhl přeformulovat úkol týkající se osvěty na vysokých školách
v oblasti sexuálního obtěžování tak, aby se jednalo o zpracování analýzy stavu povědomí
v oblasti sexuálního obtěžování mezi studujícími a vyučujícími, včetně popisu kroků, jak
v těchto případech postupovat. Také navrhl tento úkol přesunout do strategické oblasti
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„Analýzy a studie“. P. Vitoušová navrhla, aby se analýza vztahovala také na vedení
vysokých škol. Členky a členové Výboru s těmito návrhy souhlasili.
Připomínky k šesté strategické oblasti „Analýzy a studie“
K šesté strategické oblasti nevznesl žádný ze členů a členek Výboru připomínku.
Připomínky k sedmé strategické oblasti „Legislativa“
J. Potměšil představil návrh nového úkolu do strategické oblasti „Legislativa“. Jedná se
o zakotvení ochranného opatření spočívajícího v povinnosti zdržet se pobytu na určitých
místech a podrobit se terapeutické intervenci pro násilné osoby v rámci přestupkového
řízení. Tento úkol byl již předjednán s příslušným odborem MV, který s jeho zněním
souhlasí. S tímto návrhem členky a členové Výboru souhlasili.
A. Skoumalová v souvislosti s úkolem novelizace zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR tak,
aby bylo dítě žijící v rodině s výskytem domácího násilí ex lege považováno za osobu
ohroženou uvedla, že od roku 2010 příslušná metodika MV stanoví, že dítě je za osobu
ohroženou nutné skutečně vždy považovat. Proto považuje tento úkol za nadbytečný.
R. Šafařík uvedl, že se jedná o úkol ze současného Akčního plánu prevence domácího
násilí na léta 2011 – 2014, který dosud nebyl splněn a že z důvodu právní jistoty je
vhodné, aby tento požadavek byl stanoven nejen v metodice, ale přímo i v zákoně.
J. Potměšil doplnil, že na tomto úkolu již MV pracuje a že s jeho zařazením do Akčního
plánu souhlasí. J. Mosleh uvedla, že i z pohledu Policejního prezídia ČR je vhodné,
aby požadavek nahlížet na dítě jako na osobu ohroženou byl stanoven na úrovni zákona.
Členky a členové Výboru souhlasili se zachováním současného znění úkolu.
R. Šafařík konstatoval, že se podařilo projít celý text Akčního plánu a poděkoval členkám
a členům Výboru za efektivní práci na vypořádání posledních připomínek a návrhů
na doplnění.
R. Šafařík dále představil návrh usnesení Výboru k Akčnímu plánu:
Výbor schvaluje Akční plán v projednané verzi po zapracování odsouhlasených
připomínek a pověřuje sekretariát Výboru ve spolupráci s pracovní skupinou
pro přípravu Akčního plánu k určení termínů plnění jednotlivých úkolů.
O návrhu programu proběhlo hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat.
Ad bod 3 – Shrnutí jednání s MSp ve věci přistoupení ČR k Istanbulské úmluvě
a diskuze o dalším postupu
R. Šafařík Výbor informoval o současném stavu přípravy přistoupení ČR k Istanbulské
úmluvě. Vláda ČR uložila svým usnesením ze dne 15. května 2013 č. 348 zpracovat
podklady k podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ke zpracování této analýzy dosud
nedošlo. V první polovině listopadu proběhla schůzka mezi Sekcí pro lidská práva ÚV ČR
a příslušnými útvary MSp ve věci přistoupení ČR k Istanbulské úmluvě, a to také
za účasti J. Krpálkové jako předsedkyně Výboru. Na schůzce bylo mj. dohodnuto, že MSp
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vytvoří pracovní skupinu, která bude za zpracování analýzy zodpovědná. O další
informaci o chystaných krocích MSp R. Šafařík požádal M. Filippiovou.
M. Filippiová na úvod konstatovala, že v současné fázi je nezbytné dokončit přípravu
oficiálního překladu Istanbulské úmluvy. Následně budou k jednotlivým článkům
Istanbulské úmluvy určeni jejich gestoři, se kterými bude MSp ověřovat míru
současného naplňování těchto článků. Dojde také k vytvoření pracovní skupiny složené
ze zástupců a zástupkyň resortů, jejímž cílem bude příprava podkladů pro podpis
a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Z. Prokopová se dotázala, proč MSp neplánuje
do činnosti pracovní skupiny také zapojit nestátní neziskové organizace, které mají
dlouholeté zkušenosti a expertízu v oblastech, na které se Istanbulské úmluva vztahuje.
M. Filippiová odpověděla, že v počáteční fázi budou do činnosti pracovní skupiny
zapojeny pouze příslušné resorty, které budou zajišťovat naplňování jednotlivých
ustanovení Istanbulské úmluvy. Případné zapojení nestátních neziskových organizací
není vyloučeno v pozdější fázi procesu přípravy podpisu a ratifikace Istanbulské úmluvy.
J. Poláková konstatovala, že případné nezapojení nezávislých odbornic a odborníků z řad
Výboru do pracovní skupiny by považovala za nešťastné a že pro takový postup nevidí
důvody. M. Filippiová uvedla, že sekretariát Výboru bude do činnosti pracovní skupiny
samozřejmě zapojen. Se zapojením členek a členů Výboru z řad mimo státní správu
ovšem MSp nepočítá. Zatím také není jisté, v jakém časovém horizontu k ustavení
pracovní skupiny MSp dojde.
J. Potměšil konstatoval, že po sestavení nové vlády ČR očekával pozitivnější přístup
k agendě rovnosti žen a mužů a domácího násilí a že nyní je zklamán z ne příliš
otevřeného a byrokratického přístupu MSp. Zároveň navrhl, aby byl připraven dopis
pana ministra J. Dienstbiera s výzvou k zapojení Výboru do činnosti pracovní skupiny
MSp, který by byl adresován paní ministryni H. Válkové. R. Šafařík uvedl, že požadavek
na zapojení Výboru, včetně zástupců a zástupkyň nestátních neziskových organizací,
do pracovní skupiny MSp je možné považovat za legitimní, mj. z toho důvodu, že Výbor
je jedním z orgánů Rady, která plní funkci poradního orgánu vlády ČR v oblasti rovnosti
žen a mužů. Předsednictvo Výboru před jednáním Výboru připravilo návrh usnesení,
který MSp vyzývá k zahrnutí Výboru do činnosti pracovní skupiny. Tato výzva
by následně mohla být také tlumočena ze strany J. Krpálkové na příštím jednání Rady,
kterého se účastní také zástupce či zástupkyně MSp na vyšší úrovni. R. Šafařík přečetl
návrh usnesení:
Výbor vyzývá MSp, aby do příslušné pracovní skupiny pro přípravu podpisu
a ratifikace Istanbulské úmluvy zařadilo také alespoň tři zástupce či zástupkyně
Výboru.
O návrhu programu proběhlo hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel/a. Návrh byl přijat.
M. Filippiová přislíbila, že výzvu Výboru k jeho zapojení do činnosti pracovní skupiny
MSp probere se svými nadřízenými.
Ad bod 4 – Informace o realizaci projektu oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR
z Norských fondů v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí
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R. Šafařík členky a členy Výboru stručně informoval o současném stavu realizace
projektu s názvem „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska
rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (dále
jako „Projekt CZ13“) a chystané mediální kampani. Také doplnil, že s ohledem
na nedostatek času na dnešním jednání se dohodl s kolegyní S. Dvořáčkovou, která je
projektovou manažerkou Projektu CZ13, že podrobnější informace o realizaci Projektu
CZ13 a přípravě mediální kampaně budou Výboru představeny na jeho březnovém
jednání.
Ad bod 5 – Problematika kyberšikany
J. Potměšil uvedl problematiku kyberšikany, se kterou má osobní zkušenosti, a to jak
ve spojitosti s domácím násilím, tak ve spojitosti s islámofobií. Konstatoval,
že kyberšikana představuje závažný problém, který nabývá různých forem, od základní
internetových stránek s pomlouvačnými texty po zveřejňování obrazových záznamů.
Osoby ohrožené kyberšikanou jsou v těžké situaci i s ohledem na to, že orgány veřejné
moci se zpravidla těmito případy nechtějí příliš zabývat. J. Potměšil navrhl, aby se
problematikou kyberšikany zabýval Výbor a proto také navrhoval zařazení úkolu
týkajícího se kyberšikany do Akčního plánu. Jedná se o organizaci konference na toto
téma, která by měla sloužit k výměně dobré praxe v oblasti pomoci osobám ohroženým
kyberšikanou v jejích různých formách. J. Potměšil dále upozornil na nedávný rozsudek
Soudního dvora EU, který přiznal právo na odstranění výsledků vyhledávání
na internetu v případě závadného obsahu poškozujícího dobré jméno osoby.
I. Spoustová jako možnou pomoc obětem kyberšikany navrhla, aby jim byla zajištěna
bezplatná právní pomoc i v rámci přestupkového řízení, neboť dosud je poskytována
pouze obětem trestných činů.
J. Potměšil konstatoval, že v ČR také chybí nestátní neziskové organizace, které by se
specificky věnovaly poskytování právních rad osobám ohroženým kyberšikanou.
J. Poláková uvedla, že řešení kyberšikany by nemělo být pouze na nestátních
neziskových organizacích, ale mělo se by hledat systémové řešení. Jako vhodná možnost
pomoci jí připadá norský model, kdy norské ministerstvo spravedlnosti poskytuje
asistenci při odstraňování závadného obsahu z internetu, který poškozuje dobré jméno
jednotlivců.
R. Šafařík po proběhlé diskusi požádal J. Potměšila, zda by se tímto tématem v rámci
Výboru nemohl dále zabývat a případně formulovat konkrétní doporučení. J. Potměšil
odpověděl, že se tohoto tématu ujme a pro konkrétní doporučení navrhl využít
plánovanou konferenci, která byla zahrnuta do Akčního plánu.
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila jedna členka Výboru. Počet přítomných
členek a členů Výboru stoupl na 14.
Ad bod 6 – Různé
R. Šafařík navrhl následující termíny jednání Výboru v roce 2015:
26. března 2015, od 13:00
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18. června 2015, od 13:00
24. září 2015, od 13:00
10. prosince 2015, od 13:00
Proti těmto termínům nikdo z přítomných členek a členů Výboru nevznesl námitku.
Z časových důvodů R. Šafařík navrhl, aby plán práce Výboru byl sestaven sekretariátem
a předsednictvem Výboru a rozeslán ostatním členkám a členům Výboru ke schválení
per rollam během ledna. Proti tomuto postupu nikdo z přítomných členů a členek
nevznesl námitku.
J. Potměšil Výbor informoval o své účasti na konferencích k nedávným rozhodnutím
Ústavního soudu ve věci využívání střídavé výchovy. Výstupy z těchto konferencí
přislíbil členkám a členům Výboru rozeslat prostřednictvím sekretariátu.
R. Šafařík a J. Potměšil na závěr poděkovali členkám a členům za jejich účast.
Jednání bylo ukončeno ve 13:00.
Schválil:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Potměšil, místopředseda Výboru
Zapsal: R. Šafařík, sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
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