
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Zpráva za rok 2021 
 

o plnění 
 

Akčního plánu prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 

2022 
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády ČR 
 
 
 
 

březen 2022 
 



 

 

 

Seznam zkratek:  

Akční plán – Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 

2022 

APIC ČR – Asociace pracovníků intervenčních center České republiky 

BKB – Bílý kruh bezpečí 

ČR – Česká republika  

Istanbulská úmluva – Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 

a domácího násilí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MSp – Ministerstvo spravedlnosti  

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MV – Ministerstvo vnitra  

MZd – Ministerstvo zdravotnictví  

NNO – nestátní nezisková organizace  

OSPOD – orgány sociálně-právní ochrany dětí 

proFem – proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí 

Rada – Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

Rosa – Rosa – centrum pro ženy 

Strategie – Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 

ÚV ČR – Úřad vlády České republiky 

Výbor – Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 

Zpráva – Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí na léta 2019 - 2022



 

3 

 

1. Úvod 
 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (dále 
jako „Akční plán“) je v pořadí třetím samostatným strategickým dokumentem vlády ČR 
v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jeho cílem je přispět ke 
zlepšení postavení obětí a zlepšit systém prevence těchto forem násilí. Akční plán navazuje 
na předchozí Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 
– 2018 a Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. 

Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu (dále jako „Zpráva“) obsahuje vyhodnocení 
naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu s termínem plnění v roce 2021 
a nesplněných/neplněných nebo částečně splněných/plněných úkolů z let předchozích, 
shrnutí statistik ohledně výskytu domácího a genderově podmíněného násilí1 včetně 
zhodnocení jejich vývoje, přehled odborných studií v této oblasti, informace o postupu při 
ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 
a domácího násilí a shrnutí zásadních aktivit nestátních neziskových organizací v této 
oblasti. 

Zpráva byla vypracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci 
s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor“) na základě 
podkladů poskytnutých jednotlivými resorty. Výborem byla Zpráva projednána a schválena 
dne 31. března 2022. Radou vlády pro rovnost žen a mužů byla Zpráva projednána 
a schválena dne 24. 6. 2022. 

 

2. Vývoj v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí 
 

2.1. Statistické informace o výskytu domácího a genderově podmíněného 
násilí 
 

Zpráva obsahuje podrobný přehled statistických údajů shromažďovaných v rámci 
statistických ročenek kriminality a intervenčních center. Přes omezenou vypovídací hodnotu 
však mohou statistické údaje Policie ČR a Asociace pracovníků intervenčních center ČR 
(dále jako „APIC 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 skutečného počtu případů. 

 
1 V této souvislosti 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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Graf č. 1: Počet vykázaných osob dle údajů Asociace pracovníků intervenčních center ČR 
v letech 2012 - 20212 

 

Podle evidence intervenčních center bylo v České republice v období v roce 2021 
zaznamenáno 958 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě 
rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Oproti roku předchozímu roku se jedná 
o pokles o 212 případů vykázání a celkově nejprudší pokles od roku 2011, kdy bylo 
zaznamenáno nejvíce vykázání (1430 případů). Nejvyšší počty vykázání byly v roce 2021 
zaznamenány v hlavním městě Praha (149 případů), Ústeckém kraji (112 případů) 
a Jihomoravském kraji (108 případů).3 Po zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých krajích 
připadá nejvíce vykázání na Královehradecký kraj (1 vykázání na 6 158 obyvatel). 

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 1696 osob za ohrožené, z toho 146 
mužů, 962 žen a 588 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí ve vztahu soužití 
nezletilé dítě-rodič (421 případů) a druh družka (398 případů). Nejohroženější věkovou 
kategorií osob ohrožených představovala kategorie 27-40 let (389 případů). V případech 
vykázání se jednalo o 533 domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1021 dětí. 
Z těchto údajů vyplývá, že za osoby ohrožené byla označena více jak polovina dětí 
vyrůstajících v rodinách, kde došlo k vykázání násilné osoby. 

Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 915 návrhů na předběžná 
opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních), z toho v 450 případech v návaznosti na vykázání. 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 2021 osoby 
ohrožené v 1195 případech pomoc intervenční centra přijaly, v 422 případech nabízenou 
pomoc intervenčních center nevyužily.  

V rámci nízkoprahových kontaktů evidují intervenční centra ve sledovaném období celkem 
7107 ohrožených osob, z toho 5882 žen, 528 mužů a 697 dětí. Nejčastěji v roce 2021 
zažívaly ohrožené osoby násilí v manželském soužití (1638 případů), ve vztahu družka-druh 
(912 případů) a ve vztahu bývalá družka-druh (491 případů).4 

 
2 Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60a), zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, 
z.s. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>.   
3 Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, 
z.s. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>.  
4 Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>.   

http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255
http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255
http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255
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Graf č. 2: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí 2012 – 20215 

 

V roce 2021 bylo zjištěno celkem 403 případů trestného činu týrání osoby žijící ve 
společném obydlí. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 25 případů. Po nejprudším 
poklesu počtu evidovaných případů tohoto trestného činu za posledních 10 let 
zaznamenaném v předchozím roce následoval pokles mírnější.  Ze stíhaných osob za 
trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí tvořily v roce 2021 ženy 3,8 %. Oproti 
předchozímu roku se jedná o pokles o 1,4 procentního bodu v podílu žen na tomto trestnému 
činu. Objasněnost tohoto trestného činu dosahovala 57,1 %, což představuje pokles o 2,7 
procentního bodu oproti roku předchozímu. 
 
Tabulka č. 1: Počet trestných činů nebezpečné pronásledování 2012 - 20216 

Nebezpečné 
pronásledová

ní 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

zjištěno skutků 485 520 490 487 395 337 363 358 336 308 

objasněno 
skutků 

349 380 373 355 288 238 259 260 225 212 

stíháno osob 321 328 318 282 309 268 272 289 229 238 

stíháno žen 38 27 29 29 27 26 25 24 16 15 

 
Trestný čin 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 

 
5 Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-
kriminality-za-rok-2021.aspx>. 
6 Zdroj: Policie ČR: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx>. 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx
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pozorností. Pachatel pronásleduje vyhlédnutou oběť dopisy, telefonicky, SMS zprávami či 
vtíráním se do její blízkosti.7 

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 - 2021 tvoří muži 88 – 
94 % stíhaných osob. Počet zjištěných skutků nebezpečného pronásledování se v letech 
2010 – 2015 pohyboval okolo 500. V letech 2016 a 2017 byl zaznamenán prudký pokles 
v počtu registrovaných případů. V roce 2018 a 2019 se počet evidovaných činů pohyboval 
okolo 360. V roce 2021 bylo registrováno 308 těchto skutků, což představuje pokles o 28 
případů oproti roku předchozímu a pokračující sestupný trend. Míra objasněnosti tohoto 
přečinu se pohybuje mezi 65 a 75 %. 

Graf č. 3: Počet trestných činů znásilnění 2012 - 20218 

 

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).9 

V předchozích letech Policie ČR evidovala přibližně 600 – 700 případů znásilnění ročně. Dle 
odborných studií se ale jedná o přibližně 5 – 10 % skutečného výskytu znásilnění.10 Počet 
zjištěných trestných činů znásilnění v roce 2021 vzrostl z 639 na 773, což představuje nárůst 
o 134 nahlášených případů a celkově nejprudší nárůst za posledních 13 let. Míra 
objasněnosti u ohlášeného znásilnění činila v loňském roce 57,96 % (nárůst o 0,06 p. b. 

 
7 Blíže viz Šámal, P., Korbel, F.: Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování tzv. stalkingu. 2010. ASPI.  
8 Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-
kriminality-za-rok-2021.aspx>. 
9 Blíže viz Gřivna, T.: Trestné činy pro lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. ASPI. 
2009. 
10 Blíže viz např. Home Office Research Study: A Gap or A Chasm? Attrition in Reported Rape Cases. 2005. 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx
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oproti roku předchozímu).11 Trestného činu znásilnění se dopouštějí zpravidla muži. Ženy 
tvořily ve v roce 2021 1,3 % stíhaných osob (pokles o 0,4 p. b. oproti roku předchozímu). 

Tabulka č. 2: Počet trestných činů vraždy motivované osobními vztahy 2012 - 202112 

Vraždy 
motivované 
osob. vztahy 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

zjištěno skutků 104 103 78 86 74 80 65 71 76 57 

objasněno 
skutků 

102 100 71 78 69 77 62 71 73 55 

stíháno osob 111 109 71 85 75 82 64 75 73 57 

stíháno žen 13 16 12 20 10 19 8 17 16 12 

 
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.13 Největší 
počet vražd motivovaných osobními vztahy byl zaznamenán v letech 2010–2013. V roce 
2021 bylo Policií ČR zjištěno celkem 57 případů těchto vražd, což představuje pokles o 19 
těchto skutků oproti roku přechozímu. Míra objasněnosti vražd motivovaných osobními 
vztahy dosahovala v roce 2021 96,5 % (nárůst o 0,5 p.b. oproti roku předchozímu).  

 

2.2. Realizované studie o domácím a genderově podmíněném násilí 

Stejně jako předchozí souhrnné zprávy obsahuje i tato přehled nejdůležitějších odborných 
studií o domácím a genderově podmíněném násilí. Tyto studie jsou zásadní pro pochopení 
celého rozsahu domácího a genderově podmíněného násilí, jeho příčin a dopadů. Cílem této 
kapitoly je stručně shrnout nejzásadnější z těchto studií realizovaných a publikovaných v ČR 
v roce 2021. Nejedná se tedy o ucelený a vyčerpávající výčet, nýbrž o základní shrnutí. 

ÚV ČR v roce 2021 publikoval výsledky sociologického průzkumu „Výskyt sexuálního 
obtěžování ve veřejné dopravě“. Ze zjištění výzkumu vyplývá, že sexuální obtěžování ve 
veřejné dopravě zažila každá třetí žena a každý desátý muž v ČR. Při cestování veřejnou 
dopravou se necítí bezpečně před projevy sexuálního obtěžování 18 % osob. V době 
pandemie deklarovalo pocity ohrožení o něco méně respondentů (14 %). Větší míru obav 
uvádějí ženy (24 vs. 10 % mužů) a mladí lidé. V roli oběti sexuálního obtěžování při 
cestování veřejnou dopravou se ocitl každý čtvrtý dotázaný, čtvrtina osob zná někoho ve 
svém okolí, kdo se setkal se sexuálním obtěžováním ve veřejné dopravě a stejně tak čtvrtina 
osob byla svědkem takové události. S nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení 
se setkalo 20 % cestujících, s veřejným sebeukájením v dopravě 19 % cestujících, 8 % 
cestujících bylo donuceno k ukojení rukou nebo jinou částí těla a 6 % cestujících bylo 
donuceno násilím k sexu či se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem. Výzkum zjišťoval 
i to, co by dle cestujících zvýšilo pocit bezpečí. Nejvíce z nich by preferovalo nouzová 

 
11 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>. 
12 Zdroj: Policie ČR: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2022.aspx>. 
13 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>.  

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2022.aspx
http://www.profem.cz/shared/clanky/334/Vrazdy_v%20kontextu%20DN.pdf
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tlačítka (66 %), větší zapojení policie (54 %) a školení řidičů a řidiček a průvodčích zaměřené 
na schopnost reagovat na případy sexuálního obtěžování (48 %).14  

MPSV v roce 2021 zveřejnilo Analýzu dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro 
osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR.15 Kromě analýzy 
stávajícího stavu, tedy všech registrovaných sociálních služeb s cílovou skupinou oběti 
domácího násilí, byla na základě předchozích analýz a mezinárodních standardů v této 
oblasti stanovena pro účely další analýzy kritéria specializace služby pro osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím.  Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 
122 (z 259) sociálních služeb s registrovanou cílovou skupinou oběti domácího násilí. Na 
základě stanovených kritérií a požadavků bylo identifikováno 36 specializovaných sociálních 
služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, což odpovídá 
29,5 % sociálních služeb, které se zapojily do dotazníkového šetření. Zjištění týkající se 
specializace sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v České 
republice byla následně využita k vyhodnocení naplňování Minimálních standardů Rady 
Evropy pro podpůrné služby v oblasti násilí proti ženám. Z dostupných dat vyplývá, že 
požadavky minimálních standardů Rady Evropy týkající se kapacity a dostupnosti 
jednotlivých druhů služeb jsou v českém prostředí naplněny pouze v případě linky pomoci. 
V případech poradenství, azylových domů, krizové pomoci a krizových center pro oběti 
sexuálního násilí k naplnění těchto požadavků nedochází. V případě dostupnosti lůžek 
(rodinných míst) ve specializovaných azylových domech pro oběti domácího a genderově 
podmíněného násilí identifikoval zpracovatel deficit ve výši cca 680 až 3 000 lůžek. Vedle 
nedostatku dostupných lůžek v azylových domech byl identifikován deficit kapacity 
poradenských služeb (counselling). Aby ČR naplňovala doporučení Rady Evropy, muselo by 
vzniknout dalších cca 54 specializovaných služeb poradenství, které by byly vhodně 
regionálně rozmístěny. Problematická je v tomto ohledu i neexistence center pro 
problematiku znásilnění (rape crisis centres) a center sexuálního napadení (sexual assault 
centres). Dle doporučení Rady Evropy, resp. pro naplnění těchto doporučení by bylo třeba 
vytvořit přibližně 27 krizových center pro problematiku znásilnění, respektive 14 center 
sexuálního napadení, která by byla vhodně regionálně rozmístěna.  

Reprezentativní výzkum agentury MindBridge Consulting pro organizaci proFem realizovaný 
v uplynulém roce ukázal, že alespoň jednu z forem sexuálního násilí a/nebo obtěžování 
zažilo 54 % dotazovaných žen. Každá třetí žena přitom zažila během svého života více než 
jednu formu sexuálního násilí nebo obtěžování. Téměř každá desátá žena byla během svého 
života znásilněna (9,2 %). To je v přepočtu asi 409 172 žen.16 Nejčastějšími formami násilí 
jsou verbální sexuální obtěžování a osahávání (33 % žen) a hlazení a doteky proti vůli oběti 
(31 % žen). Zkušenost s obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným 
obsahem má 17 % žen, zkušenost s nevyžádaným líbáním nebo líbáním proti své vůli má 
pak 12 % žen. Muži oproti ženám zažívají v průměru nižší počet forem násilí a mají s ním 
výrazně nižší zkušenosti.17 

Veřejné mínění a stereotypy pojící se k domácímu násilí se výzkumem rozhodla zmapovat 
společnost IKEA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Koalicí NeNa.18 Výzkum realizovala 
agentura Kantar Hoffman metodou CAWI na reprezentativním vzorku české dospělé 
populace (1 500 respondentů). Více než čtvrtina respondentů (26 %) se domnívá, že oběť si 
může za násilí alespoň částečně sama. Názory žen a mužů se u této otázky liší. Zatímco 

 
14 Blíže viz: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Sex--obtezovani-v-
doprave_final_WEB.pdf>. 
15 MPSV. 2021. Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím v ČR. Dostupné z: <http://rsss.mpsv.cz/projekt/vystupy-a-dokumenty>. 
16 Propočet dle posledních dostupných dat ČSÚ k dané věkové struktuře a pohlaví (k 1. 1. 2020), viz  
<https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2020>. 
17 Blíže viz: <https://www.profem.cz/cs/vydali-jsme/vyzkumy/a/sexualni-nasili-a-sexualni-obtezovani-
reprezentativni-vyzkum-2021>. 
18 Blíže viz: <https://www.koalicenena.cz/>. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Sex--obtezovani-v-doprave_final_WEB.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Sex--obtezovani-v-doprave_final_WEB.pdf
http://rsss.mpsv.cz/projekt/vystupy-a-dokumenty
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2020
https://www.profem.cz/cs/vydali-jsme/vyzkumy/a/sexualni-nasili-a-sexualni-obtezovani-reprezentativni-vyzkum-2021
https://www.profem.cz/cs/vydali-jsme/vyzkumy/a/sexualni-nasili-a-sexualni-obtezovani-reprezentativni-vyzkum-2021
https://www.koalicenena.cz/
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muži s tímto tvrzením souhlasí z 37 %, ženy pouze z 15 %. Každý třetí (31 % respondentů 
a respondentek) si myslí, že je pochopitelné, že muži jsou nervózní a někdy agresivní, 
protože jsou zodpovědní za veškeré finanční starosti rodiny. Dále si 29 % dotazovaných 
myslí, že pokud se žena nestará o domácnost, je pochopitelné, že to vůči ní může 
vyprovokovat násilí. Statisticky významně více mužů (54 %) než žen (41 %) souhlasí s tím, 
že manžel má právo na sex se svou ženou. Provokace za strany oběti vidí jako potenciální 
důvod k domácímu násilí více než polovina Čechů (56 %). I v tomto případě se míra 
souhlasu s výrokem liší podle pohlaví, souhlasí s ním 68 % mužů vs. 45 % žen.19 

V roce 2021 byl publikován výzkum Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních 
studí UK „Násilí na ženách v souvislosti s covid-19“ zaznamenal nárůst kontaktů osob 
ohrožených domácím/genderově podmíněným násilím s neziskovými organizacemi. Podle 
jeho výsledků v průběhu první vlny pandemie v roce 2020 došlo ke zvýšení poptávky po 
službách o 30 – 40 %. Během podzimu se poptávka oproti roku 2019 zvýšila v některých 
případech až o 50 %. Policie, vycházející ze statistik vykázání, tento trend nepotvrzuje. 
Metodičky domácího násilí z řad PČR ovšem upozorňují, že se zvýšil práh pro vyhledání 
pomoci. Důležitou roli hrála permanentní kontrola násilných osob nad oběťmi násilných činů. 
Nárůst případů a intenzity násilí potvrzuje i větší množství kontaktů po uvolnění 
pandemických opatření. Pandemie a na ni navázané vyhlášení nouzového stavu usnadnily 
vznik a průběh násilných situací a zároveň zafungovaly jako brzda pro jejich řešení 
prostřednictvím institucí, jež mají v těchto případech zasahovat. V období pandemie se 
zhoršily psychické dopady na oběti násilí; znatelněji se projevil systémový nedostatek 
azylového a sociálního bydlení. Přibylo týraných dětí i oznamovatelů z jejich řad. Výzkum 
identifikoval citelný nedostatek v ukotvené definici domácího násilí. Soudy řeší jednotlivé 
incidenty a nikoli domácí násilí chápané v souvislostech. Jedním z doporučení studie je 
návrh rozšíření definice domácího násilí a příslušných metodik o nástroje detekující 
psychické násilí.20 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR zveřejnila v minulém roce publikaci „Domácí 
násilí v první a druhé vlně pandemie C19 – Analýza dat z dotazníkového šetření APIC 
v období březen 2020 – leden 2021“. 21 Dle výsledků interního dotazníkového šetření mezi 
klientkami a klienty intervenčních center přibližně 39 % dotazovaných uvedlo, že karanténní 
opatření v 1. vlně pandemie covid-19 ovlivnila míru ohrožení domácím násilím. Přibližně 19 
% dotazovaných uvedla, že míra ohrožení domácím násilím se v důsledku karanténních 
opatření zvýšila dokonce výrazně. Zhruba 60 % respondentů a respondentek se pak klonilo 
k tomu, že opatření míru ohrožení neovlivnila. V druhé vlně pandemie se počet 
dotazovaných uvádějících zvýšenou míru ohrožení domácím násilím v důsledku 
karanténních opatření snížil zhruba na 32 % (pokles o 7. p. b.). Výraznou míru ohrožení 
deklarovalo cca 14 % (pokles o 5 p. b.), zatímco 68 % (nárůst o 8 p. b.) respondentů 
a respondentek z řad klientů a klientek intervenčních center uvádělo nezměněnou míru 
ohrožení. Průzkum zjišťoval také, zda osoby ohrožené domácím násilím musely změnit 
strategie svého chování v době karanténních opatření za účelem vyhnutí se násilí. V první 
vlně pandemie covid-19 muselo změnit strategii svého chování 30 % dotazovaných, zatímco 
54 % z nich strategii chování změnit nemuselo. V 5 % případů došlo k ukončení soužití. 
V druhé vlně pandemie covid-19 muselo změnit jednání za účelem eliminace násilí 30 % 
osob ohrožených domácím násilím, zatímco 65 % (nárůst o 9 p. b.) z nich strategii jednání 
změnit nemuselo. Dále 1 % dotazovaných uvedlo, že strategii jednání nedokázalo změnit. 
Během pandemie a souvisejících opatření se měnilo také chování násilných osob. V první 
vlně se chování 37 % násilných osob zhoršilo, 59 % nezměnilo a 1 % zklidnilo. V druhé vlně 
se chování 31 % násilných osob zhoršilo (pokles o 6 p. b.) a v 69 % případech nezměnilo 
(nárůst o 10 p. b.). Značné části osob ohrožených domácím násilím bránila v řešení situace 

 
19 Blíže viz: <https://ceskoajakdal.cz/CAJD-271-version1-211104_ikea_da_vyzkum_prezentace_final.pdf>. 
20 Blíže viz: <https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/blanka_nyklova_dana_moree_-
_nasili_na_zenach_v_souvislosti_s_covid-19.pdf>. 
21 Blíže viz: <http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Pr%C5%AFzkum-APIC-062020-1.pdf>.  

https://ceskoajakdal.cz/CAJD-271-version1-211104_ikea_da_vyzkum_prezentace_final.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/blanka_nyklova_dana_moree_-_nasili_na_zenach_v_souvislosti_s_covid-19.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/blanka_nyklova_dana_moree_-_nasili_na_zenach_v_souvislosti_s_covid-19.pdf
http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Pr%C5%AFzkum-APIC-062020-1.pdf
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a kontaktu s pomáhajícími institucemi během pandemie covid-19 a souvisejících opatření 
nějaká překážka. V první vlně pandemie zaznamenalo tyto překážky 38 % a v druhé vlně 42 
% osob ohrožených domácím násilím. V první vlně nejčastějšími překážkami bylo omezení 
provozu sociálních služeb, OSPOD, soudu nebo policie (22 %), omezení pohybu osob (18 
%), strach zvýšený nárůstem násilí (15 %), uzavření škol (9 %) a uzavření hotelů, ubytoven 
a azylových domů (4 %). V druhé vlně pandemie byly nejčastějšími překážkami pro řešení 
domácího násilí a kontaktování pomáhajících institucí strach zvýšený nárůstem násilí (21 % - 
nárůst o 6 p. b.), omezení pohybu osob (14 % - pokles o 4 p. b.), uzavření škol (13 % - 
nárůst o 4 p. b.) a omezení provozu sociálních služeb, OSPOD, soudu či policie (11 % - 
pokles o 11 p. b.). 

Právnická organizace In IUSTITIA zahájila v květnu 2021 online výzkum mapující rozsah 
násilí na osobách se zdravotním postižením.22 Předběžné výsledky ukazují, že s nějakou 
formou násilí se ve svém dosavadním životě setkalo 73 % respondentů a respondentek. Dle 
předběžných zjištění lidé se zdravotním postižením čelí jak závažnému fyzickému (31 %) či 
sexuálnímu (25 %) násilí, tak mírnějším formám násilí. Většina dotazovaných měla 
zkušenost se slovními útoky (70 %) a skoro polovina (41 %) s vyhrožováním či obtěžováním. 
Čtvrtina všech respondentů se setkala s ekonomickým násilím, jako je například krádež nebo 
zneužití platební karty. Více než polovina účastníků a účastnic výzkumu (58 %) se v průběhu 
života navíc setkala s předsudečným násilím. V takových případech jsou pohnutkou násilné 
osoby předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. In IUSTITIA zkoumala i míru důvěry, 
se kterou se poškození obracejí na policii. Lidé měli odpovědět na otázku, zda nejzávažnější 
útok, který zažili, oznámili policii. Se svým napadením se policii svěřila pouze necelá čtvrtina 
napadených (22 %). Důvody pro neoznámení jsou různé. Lidé nevěří, že by jim policie 
pomohla (41 %), situaci po napadení řešili jiným způsobem (35 %), neměli chuť se 
k napadení vracet (35 %) či přímo nevěřili policii (18 %). Sběr dat do výzkumu není uzavřen, 
lidé se zdravotním postižením se jej stále mohou zúčastnit. 

2.3. Informace o postupu při podpisu, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí 

 
Istanbulská úmluva představuje mezinárodněprávní dokument stanovující standardy v oblasti 
prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Istanbulská úmluva byla 
k podpisům otevřena 11. května 2011 během 121. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy 
v Istanbulu. Ke dni 8. března 2021 ze 47 států Rady Evropy ratifikovalo Istanbulskou úmluvu 
34 států a dalších 11 států ji zatím jen podepsalo. Jedním z těchto států je i Česká republika, 
která podepsala tuto úmluvu dne 2. května 2016. Jediné státy Rady Evropy, které 
Istanbulskou úmluvu zatím nepodepsaly, jsou Rusko a Ázerbájdžán.  

Evropská unie jako celek přistoupila k podpisu dne 13. června 2017. Evropský parlament dne 
28. listopadu 2019 přijal usnesení o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a o opatřeních pro 
potírání genderově podmíněného násilí, ve kterém vyzval Radu EU, aby bezodkladně 
dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou unií na základě širokého přistoupení bez 
jakýchkoliv omezení a aby prosazovala její ratifikaci všemi členskými státy. Současně vyzval 
Radu EU a Evropskou komisi, aby zajistily plné začlenění Istanbulské úmluvy do 
legislativního a politického rámce EU. Evropský parlament mj. dále vyzval zejména 
Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko a Spojené království, které úmluvu 
podepsaly, avšak neratifikovaly, aby tak neprodleně učinily a ostře odsoudil pokusy zvrátit již 
učiněné kroky k provedení Istanbulské úmluvy a potírání násilí na ženách v některých 
členských státech.23 

 
22 Blíže viz: <https://in-ius.cz/s-nasilim-ma-zkusenost-73-procent-lidi-se-zdravotnim-postizenim-rikaji-predbezne-
vysledky-vyzkumu-vyzkum-pokracuje-vyzkumnici-shaneji-respondenty/>. 
23 Blíže viz: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_CS.html>. 

https://in-ius.cz/s-nasilim-ma-zkusenost-73-procent-lidi-se-zdravotnim-postizenim-rikaji-predbezne-vysledky-vyzkumu-vyzkum-pokracuje-vyzkumnici-shaneji-respondenty/
https://in-ius.cz/s-nasilim-ma-zkusenost-73-procent-lidi-se-zdravotnim-postizenim-rikaji-predbezne-vysledky-vyzkumu-vyzkum-pokracuje-vyzkumnici-shaneji-respondenty/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_CS.html
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Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil dne 6. října 2021 posudek, podle kterého smlouvy Radě 
EU nezakazují čekat před přijetím rozhodnutí o uzavření Istanbulské úmluvy EU na 
vzájemnou dohodu všech členských států. Současně Rada EU nesmí měnit postup uzavírání 
této úmluvy tím, že bude její uzavření podmíněno předchozím konstatováním takové dohody. 
Soudní dvůr tak upřesnil náležitý hmotněprávní základ pro přijetí aktu Rady EU o uzavření 
Istanbulské úmluvy v části, která je předmětem zamýšlené dohody, a rozhodl, že uzavírací 
akt může být rozdělen na dvě samostatná rozhodnutí v případě, že je doložena taková 
objektivní potřeba.24 

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. Tato opatření byla zahrnuta do novely trestního zákoníku, která byla 
publikována pod č. 287/2018 Sb. a která nabyla účinnosti dne 1. února 2019. Ministerstvo 
spravedlnosti předložilo návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy do meziresortního 
připomínkového řízení 2. února 2020. Vypořádaný materiál byl bez rozporů předložen 
a zařazen na program jednání vlády ČR dne 27. července 2020. Z programu tohoto jednání 
byl však materiál stažen a vláda ČR již do konce svého funkčního období návrh 
neprojednala. Po ustavení nové vlády vzešlé z říjnových voleb konaných v roce 2021 MSp 
odložilo termín pro projednání návrhu ratifikace Istanbulské úmluvy na únor 2023 z důvodu 
zajištění dostatečného prostoru pro politickou diskusi. 

2.4. Základní informace o zásadních akcích a výstupech činnosti občanského 
sektoru v roce 2020 

Nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb hrají zásadní roli v prevenci 
domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem. Tyto organizace rovněž 
přispívají ke zvyšování společenského povědomí o problematice domácího a genderově 
podmíněného násilí, realizují řadu výzkumných projektů a prohlubují kompetence 
pomáhajících profesí. Následující kapitola stručně shrnuje realizované projekty a zásadní 
události v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, které proběhly 
v uplynulém roce v rámci neziskového sektoru.  

Organizace Acorus v roce 2021 pokračovala v poskytování registrovaných sociálních služeb 
pro oběti domácího násilí a jejich děti (odborné sociální poradenství, krizová pomoc 
pobytová i ambulantní a azylový dům) a poskytování právních informací obětem trestných 
činů v kontextu domácího násilí a v chatovém poradenství. Organizace v uplynulém roce 
zaznamenala nárůst zájmu jak o pobytové, tak o ambulantní služby. Jen v rámci služby 
Krizová pomoc muselo být z důvodů plné kapacity odmítnuto 32 rodin. Acorus pokračoval 
také v pořádání preventivních programů pro školy a realizaci kurzů pro odbornou i laickou 
veřejnost zabývajících se tématem domácího a genderově podmíněné násilí. V návaznosti 
na pandemickou situaci byly navýšeny konzultační hodiny (o 0,25 úvazku v rámci odborného 
sociálního poradenství). I přes rozšíření služeb o ambulantní krizovou pomoc pro děti do 18 
let věku v roce 2020, byla kapacita služeb pro děti zažívající domácí násilí v uplynulém roce 
stále nedostačující. V říjnu 2021 se Acorus za podpory Nadace Sirius podařilo otevřít nové 
terapeutické centrum pro děti a rozšířit tak možnost podpory i pro ambulantní klienty 
a klientky. V centru mohou děti využít dlouhodobé individuální terapie, skupinové terapie, 
tanečně pohybovou terapii, arteterapii pro rodiče nabízíme videotrénink interakcí. 

Bílý kruh bezpečí v uplynulém roce oslavil 30. let od svého vzniku. Organizace nadále 
poskytovala 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, která v září 2021 
zaznamenala 20. leté výročí od svého zavedení. V červnu 2021 Bílý kruh bezpečí zahájil 

 
24 Blíže viz: <https://advokatnidenik.cz/2021/10/07/sd-eu-k-aktu-rady-eu-o-uzavreni-istanbulske-umluvy/>. 

https://advokatnidenik.cz/2021/10/07/sd-eu-k-aktu-rady-eu-o-uzavreni-istanbulske-umluvy/


 

12 

 

pilotní projekt mobilní poradny s cílem zvýšení dostupnosti pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí. Bílý kruh bezpečí pokračoval ve dvouletém projektu „Praha 2 – městská 
část vlídná k obětem“, jehož plánované vzdělávací aktivity musely být v důsledku 
protiepidemických opatření v předešlém roce odloženy. Organizace uspořádala v roce 2021 
odbornou konferenci zaměřenou na bariéry, které brání obětem domácího násilí v odchodu 
z násilné domácnosti (23. září), osvětovou akci „Praha 2 - městská část vlídná obětem" (30. 
září), přednášku v prostorách Městského soudu "Práva oběti a svědka trestného činu 
u soudu (15. září) a řadu přednášek pro veřejnost: „Bezpečný život ve městě“ (29. září), 
„Mají oběti trestných činů nějaká práva, a jak je mohou v trestním řízení využít?“ (26. října) 
a „Co mám dělat, když jsem obětí trestného činu? (25. listopadu). Co se týče dopadů 
pandemie covid-19 Bílý kruh bezpečí zaznamenal zhoršení situace především pro oběti 
týrání během 2. vlny pandemie. Volající k hledání pomoci motivovalo právě zhoršující se 
chování násilné osoby. 

Centrum Locika v roce 2021 pokračovalo v realizaci projektu „Dětství bez násilí“. V rámci 
projektu byly poskytovány odborné služby pro děti a jejich rodiče z Prahy a Středočeského 
kraje s cílem zastavit násilí v jejich rodinách, pomoci dětem se vyrovnat s následky násilí 
v rodině a zabránit trans-generačnímu přenosu násilí. Centrum Locika dále realizovalo 
následující projekty: „Řekni to někomu! Specializovaný chat pro děti ohrožené násilím“, 
„Včas a spolu – rozvoj služeb pro děti ohrožené domácím násilím“, „Rodičem bez násilí“, 
„Škola - místo bezpečí“ a připravovalo projekt „Dětské advokační centrum“. Centrum Locika 
v roce 2021 realizovalo také dotazníkové šetření mezi rodiči a pedagogy na téma rozpoznání 
a prevence dětského násilí25, uspořádalo odbornou konferenci „Empatická výchova“ (25. 
listopadu) a realizovalo na sociálních sítích kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí 
o mezinárodním signálu nebezpečí násilí gestem ruky #SignalForHelp. Organizace se dále 
v rámci činnosti Pracovní skupiny pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině podílela na 
dokončení Minimálních multioborových standardů pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině. 

Persefona se v roce 2021 nadále věnovala dlouhodobé komplexní pomoci dospělým obětem 
domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v rámci Jihomoravského kraje. Dne 
5. října organizace uspořádala on-line konferenci „Cesta oběti sexuálního násilí systémem“, 
která měla za cíl komplexně přiblížit sérii kroků, které čekají na oběti sexuálního násilí, tedy 
od nahlášení trestného činu a vyhledání psychologické pomoci, přes gynekologická vyšetření 
a kontakt s kriminalisty, až po samotné soudní líčení, a to včetně představení příkladů dobré 
i špatné praxe. Z dalších aktivit lze zmínit např. seminář pro pracovníky a pracovnice 
pomáhajících profesí zaměřený na práci s oběťmi domácího násilí z pohledu psychologie 
a práva (26. října).  

Pro Dialog se v roce 2021 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. Rodičovský dialog, konzultace, 
někdy i asistované setkání dítěte s rodičem probíhaly v období pokračující pandemie covid-
19 zejména distanční on-line formou s výjimkou případů, kdy byla nezbytná osobní účast. 
V roce 2021 se Pro Dialog potýkal na jedné straně obrovským zájmem o službu a na straně 
druhé s výrazně nižším financováním oproti roku předešlému. Organizace se v roce 2021 
podílela také na činnosti nově ustavené Pracovní skupině MPSV k vyjasnění definice 
asistovaných kontaktů a jejich ukotvení.            

Organizace proFem v uplynulém roce rozšířila služby poskytované obětem sexuálního násilí, 
a to konkrétně o specializovanou infolinku pro oběti sexuálního násilí. V roce 2021 

 
25 Blíže viz: <https://docs.google.com/presentation/d/1H6OLREZZSx1yn-
makk9najd0p2IiePNE/edit?usp=sharing&ouid=106527383956137803055&rtpof=true&sd=true>. 

https://docs.google.com/presentation/d/1H6OLREZZSx1yn-makk9najd0p2IiePNE/edit?usp=sharing&ouid=106527383956137803055&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1H6OLREZZSx1yn-makk9najd0p2IiePNE/edit?usp=sharing&ouid=106527383956137803055&rtpof=true&sd=true
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realizovala výzkumná agentura MindBridge Consulting, a.s. pro proFem reprezentativní 
kvantitativní šetření zaměřené na prevalenci a řešení sexuálního násilí a sexuálního 
obtěžování (blíže viz kapitola 2.2.). Dne 15. května 2021 u příležitosti Mezinárodního dne 
rodiny organizace zahájila osvětovou kampaň s názvem #VĚŘÍMEOBĚTEM s cílem rozšířit 
povědomí veřejnosti ohledně nebezpečných stereotypů spojených s touto problematikou 
a snížit míru bagatelizace těchto jevů jak ze strany blízkého okolí obětí, tak ze strany 
veřejnosti. V roce 2021 proFem realizoval 6 akreditovaných kurzů k tématu domácího 
a sexuálního násilí v kontextu práva i traumatu. Organizace se v tomto roce intenzivně 
zabývala také institutem Evropského ochranného příkazu a rozšiřováním povědomí o jeho 
existenci a aplikaci jakožto ochranném nástroji pro oběti genderově podmíněného násilí. 
Během roku 2021 proběhla 4 školení v ČR a 2 mezinárodní školení pro odborníky 
a odbornice: právníky a právničky, advokáty a advokátky, další právní profese, studující 
těchto oborů a pracovníky a pracovnice neziskových organizací. Vznikl také informační 
materiál, který těmto odbornicím a odborníkům poskytuje stručný a přehledný vhled do 
tématu. Podrobnější brožura o Evropském ochranném příkazu bude vydána začátkem 
následujícího roku. Organizace se věnovala také tématu bariér v systému pomoci obětem 
partnerského násilí. Během roku 2021 realizovala kvalitativní výzkumné šetření, a to jak se 
samotnými oběťmi partnerského násilí, tak zástupkyněmi a zástupci pomáhajících 
organizací, s cílem identifikovat bariéry, na které oběti při řešení své situace naráží. Po 
úvodní fázi výzkumu byl k tématu realizován odborný kulatý stůl. Od listopadu 2021 proFem 
realizuje projekt „Centrum pro oběti sexuálního násilí“ podpořený v rámci aktuálního období 
Norských fondů. V rámci projektu vznikne 1. centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR, kde 
oběti naleznou komplexní pomoc v na jednom místě: sociální služby vč. pobytové krizové 
pomoci, právní poradenství, psychoterapii, podporu v trestně-právním řešení 
situace a základní zdravotní ošetření. Na projektu spolupracují partnerské organizace 
Městská část Praha 6 a Krizové centrum ve Fredrikstadu (Norsko). 

ROSA – centrum pro ženy, z.s. (dále jako „Rosa“) pokračovala v roce 2021 v poskytování 
služeb ženám obětem domácího násilí prostřednictvím služeb odborného sociálního 
poradenství v Informačním a poradenském centru a azylového ubytování pro ženy oběti 
domácího násilí s utajenou adresou. Činnost obou služeb byla i v roce 2021 ovlivněna 
pandemií covid-19, avšak v žádném období roku nedošlo k přerušení či omezení provozu. 
Počet kontaktů telefonické a online pomoci celkově vzrostl ve srovnání s rokem 2020 téměř 
o 20 %, oproti roku 2019 činí tento nárůst 88 %. Rosa dne 1. listopadu 2021 zahájila nový 
projekt „ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově 
podmíněného násilí“ podpořený v rámci aktuálního období Norských fondů. Součástí 
projektu je vybudování krizového centra. Ke konci roku 2021 byl zatím zprovozněn jeden 
krizový byt se čtyřmi lůžky a bezplatná krizová linka. Rosa dále připravuje další rozšíření 
kapacity, vývoj SOS tlačítek pro vysoce ohrožené klientky - oběti domácího násilí a vznik 
vzdělávacího a metodologického centra. Rosa také zpracovala nová videa poukazující na 
možnosti pomoci ženám - obětem domácího násilí a podílela se na vzdělávání zaměstnanců 
českých firem a followerů na sítích v oblasti domácího násilí. 

Spondea v roce 2021 realizovala několik projektů zaměřených na řešení krizových situací 
jednotlivců i celých rodin, mezi které patří také domácí a genderově podmíněné násilí. 
Inovativní projekt Dětství bez násilí byl zaměřen na práci s celou rodinou zasaženou násilím. 
V rámci projektu vznikala nová metodika, která podrobně popisuje průchod klientů novým 
typem služby tak, aby jednotlivé kroky odborné pomoci na sebe plynule navazovaly 
a v centru pozornosti zůstaly děti a jejich potřeby. Práce s rodiči byla zaměřena na nalezení 
funkčních komunikačních vzorců a posílení výchovných kompetencí s cílem zastavit násilí 
v rodině. Na tento projekt navazují další aktivity podpořené Nadací Sirius, zejména zavedení 
pozice case managera/ky. Nad rámec sociálních služeb probíhala spolupráce s advokátní 
kanceláří, která dlouhodobě zastupuje oběti domácího násilí u soudních jednání. Organizace 
nadále nabízela také programy primární prevence na školách, které však byly v roce 2021 
omezeny v důsledku trvající pandemie. Spondea se v rámci činnosti Pracovní skupiny pro 
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práci s dětmi ohroženými násilím v rodině podílela na dokončení Minimálních multioborových 
standardů pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině.  

Odbornou specializovanou pomoc obětem domácího násilí poskytovala v roce 2021 také 
jednotlivá intervenční centra v celé ČR.26 Z hlavních výstupů pod záštitou APIC ČR za rok 
2021 lze uvést např. opakované interní dotazníkové šetření mezi a klientkami a klienty 
intervenčních center ohledně dopadů pandemie covid-19 na tuto cílovou skupinu 
a související publikaci „Domácí násilí v první a druhé vlně pandemie C19 – Analýza dat 
z dotazníkového šetření APIC v období březen 2020 – leden 2021“ (blíže viz kapitola 2.2.). 
Aktuálně probíhá 3. vlna mapování dopadu pandemie covid-19 na klienty a klientky služby 
intervenčního centra. 

Nadále byly realizovány také programy pro násilné osoby. Tyto programy (v různém rozsahu 
i různé formě) v uplynulém roce nabízely organizace Centrum sociálních služeb Praha – 
Intervenční centrum (program Viola), Centrum J. J. Pestalozziho (krizové centrum Jihlava), 
Diakonie ČCE – SOS centrum (program Stop násilí), intervenční centrum Kladno (skupinový 
program pro zvládání vzteku), Liga otevřených mužů (terapeutický program Zvládání vzteku), 
Nomia (Terapeutický program zvládání agrese), Spondea (program Chci ovládnout vztek), 
Spirála – Ústecký kraj (projekt Šance pro všechny - domov bez násilí), Persefona 
(Individuální a skupinový program na zvládání agrese), Theia (program Tvá volba), 
Respondeo (projekt Jak na konflikty ve vztazích), SKP centrum – Intervenční centrum 
Pardubice (projekt NENA - Domov bez násilí) a Život 90 (projekt Zvládání agrese 
a náročných situací v péči o seniory). 

 

3. Vyhodnocení plnění Akčního plánu v roce 2021 

Vyhodnocení obsahuje výstupy opatření s termínem plnění v roce 2021 a nesplněné výstupy 
z roku předchozího, vyjádření příslušného resortu a stanovisko Výboru ke způsobu plnění 
daného výstupu, a to ve formě „splněno / splněno částečně / nesplněno“ u jednorázových 
výstupů a „plněno / plněno částečně / neplněno“ u průběžných výstupů. 

3.1. Vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů Akčního plánu 

Oblast č. 1: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
 
Opatření č. 01: Zajistit další prohlubování vzdělávání profesí, které přicházejí do styku 
s osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím, za účelem 
prevence sekundární viktimizace a zajištění bezpečí ohrožených osob 
 
Gestor: MPSV, MV, MZd 
 

 
26 Intervenční centra na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 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, územní 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 orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jako „OSPOD“) za účelem společného vzdělávání, 
rozdělení kompetencí v případech rodin ohrožených domácím násilím, aktivní účast v případových konferencích 
pořádaných OSPOD apod. Organizace nabízející pomoc osobám ohroženým domácím násilím spolupracují v 
rámci komisí pro komunitní plánování. 
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Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Vzdělávání pro pracovníky a pracovnice OSPOD 
zaměřené na prevenci sekundární viktimizace obětí 
domácího a genderově podmíněného násilí a 
včasnou identifikaci rizik a ohrožení dítěte domácím 
násilím v rodině (včetně zohlednění specifických 
potřeb osob čelících vícečetné diskriminaci a dalších 
zranitelných osob27) 

Počet 
akreditovaných 
kurzů pro 
pracovníky a 
pracovnice 
OSPOD 
zaměřených na 
uvedená témata 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v dalších letech 
 
MPSV 

Program vzdělávání v oblasti prevence sekundární 
viktimizace obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí včetně jeho specifik v rámci IPVZ 

Vytvořený program 
vzdělávání v rámci 
IPVZ 

31. 12. 2020  
 
MZd 

Vzdělávání pro zdravotnický personál (zejm. pro 
pracovníky a pracovnice gynekologických ordinací, 
pohotovostí a pro dětské lékaře a lékařky) zaměřené 
na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího 
a genderově podmíněného násilí (včetně zohlednění 
specifických potřeb osob čelících vícečetné 
diskriminaci a dalších zranitelných osob28). Nabídka 
školení na specifika domácího a genderově 
podmíněného násilí v rámci IPVZ 

a) Počet školení 
b) Počet 
proškolených osob 

31. 12. 2020 
a průběžně 
v dalších letech 
 
MZd 

Důsledné školení metodiků a metodiček krajských 
ředitelství a územních odborů PČR v oblasti 
domácího násilí a dalších forem genderově 
podmíněného násilí. Pokračování v pravidelném 
proškolováni policistů a policistek služby pořádkové 
policie a služby kriminální policie nejen v oblasti 
domácího násilí, ale také dalších forem genderově 
podmíněného násilí (včetně zajištění genderově 
citlivého přístupu k obětem tohoto násilí a zohlednění 
specifických potřeb osob čelících vícečetné 
diskriminaci a dalších zranitelných osob29), a to 
v návaznosti na pokyn policejního prezidenta 
č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí 
trestných činů a domácího násilí 

a) Počet školení 
b) Počet 
proškolených osob 
 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v dalších letech 
 
MV 

 

Informace o plnění MPSV: 
V daném období proběhlo 5 akreditovaných kurzů pro pracovníky a pracovnice OSPOD 
zaměřených na uvedená témata: 

 
27 Blíže viz kapitola 1.1 Akčního plánu 
28 Blíže viz kapitola 1.1 Akčního plánu 
29 Blíže viz kapitola 1.1 Akčního plánu 
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Informace o plnění MZd: 
Průběh vzdělávacích aktivit IPVZ byl i v loňském roce poznamenán pandemií covid–19. 
V roce 2021 byly realizovány tyto kurzy: 
 
1) Hodnocení rizika sexuálního násilí a protektivních faktorů pomocí nástrojů SVR-20V2 
a SAPROF 
Obsahová náplň kurzu: 
Účastníci se seznámí východisky násilného jednání u duševních onemocnění. Dále bude 
představena metoda Strukturovaného odborného hodnocení, účastníci budou seznámeni 
s konceptem rizikových a protektivních faktorů u duševních onemocnění. Nástroje SVR-
20V2 a SAPROF budou představeny, probrány jejich jednotlivé položky rizika, kombinování 
rizik a protektivních faktorů. V rámci školení bude na kazuistickém příkladu demonstrována 
administrace nástrojů a tvorba intervenčních scénářů. 
 
2) Hodnocení rizika sexuálního násilí a protektivních faktorů pomocí nástrojů SVR-20V3 
a SAPROF 
Obsahová náplň kurzu: 
Seznámení s východisky násilného jednání u duševních onemocnění. Metoda 
Strukturovaného odborného hodnocení a koncept rizikových a protektivních faktorů 
u duševních onemocnění. Nástroje HCR-20V3 a SAPROF budou představeny, probrány 
jejich jednotlivé položky rizika, kombinování rizik a protektivních faktorů. V rámci školení 
bude na kazuistickém příkladu demonstrována administrace nástrojů a tvorba intervenčních 
scénářů. 
 
3) Mimořádný webinář – Domácí násilí 
- webináři předcházely 3 off-line akce/webcasty 
Obsahová náplň kurzu: 
Kurz je zaměřen na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí a potřeby obětí sexuálního násilí. 
Akce v rámci celého kurzu jsou rozděleny na 3 jednotlivé webcasty tří odbornic a jejich 
následné společné prosincové setkání s účastníky webcastů a diskuzi nad 
otázkami formulovanými v průběhu sledování webcastů. Účastníci získají základní informace 
o problematice domácího násilí z pohledu pomáhajících profesionálů a služeb. Seznámí se s 
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projevy domácího násilí, s cyklem násilí a jeho dynamikou. Diváci webcastů budou 
seznámeni s nejčastějšími mýty a stereotypy, které fenomén domácího násilí a násilí ve 
vztazích, provázejí a znesnadňují obětem získat účinnou pomoc. Cílem setkání je zvýšit 
citlivost účastníků k dané problematice a získat základní informace o možnostech pomoci 
obětem domácího násilí a vhodných způsobech a možnostech komunikace. Přednášejícími 
webcastů a aktérkami závěrečného workshopu jsou: Mgr. J. Chaloupková (ACORUS – 
Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím), doc. PhDr. L. Čírtková, CSc. (Bílý 
kruh bezpečí) a JUDr. L. Hrdá (advokátka zabývající se problematikou domácího násilí 
a stalkingu). 
 
Další vzdělávací aktivity k této problematice bude IPVZ realizovat v roce 2022. Jsou 
plánovány tyto vzdělávací akce: 
 
1) Mimořádný kurz – Akutní psychiatrické přístupy v praxi záchranné služby 
Obsahová náplň kurzu: 
Psychiatrie a akutní medicína. Neklidný a somaticky obtížný pacient. Akutní psychózy, 
účinná akutní opatření a následné léčebné postupy. 
 
2) Násilí, viktimizace a sebevražednost 
Obsahová náplň kurzu: 
Psychoterapeutická a farmakologická intervence. Prevence násilí. 
 
3) Hodnocení rizika násilného jednání a protektivních faktorů pomocí nástrojů HCR-20V3 
a SAPROF 
Obsahová náplň kurzu: 
Účastníci se seznámí s východisky násilného jednání u duševních onemocnění. Dále bude 
představena metoda Strukturovaného odborného hodnocení, účastníci budou seznámeni 
s konceptem rizikových a protektivních faktorů u duševních onemocnění. Nástroje HCR-
20V3 a SAPROF budou představeny, probrány jejich jednotlivé položky rizika, kombinování 
rizik a protektivních faktorů. V rámci školení bude na kazuistickém příkladu demonstrována 
administrace nástrojů a tvorba intervenčních scénářů. 
 
4) Hodnocení rizika sexuálního násilí a protektivních faktorů pomocí nástrojů SVR-20V2 
a SAPROF 
Obsahová náplň kurzu: 
Účastníci se seznámí s východisky násilného jednání u duševních onemocnění. Dále bude 
představena metoda Strukturovaného odborného hodnocení, účastníci budou seznámeni 
s konceptem rizikových a protektivních faktorů u duševních onemocnění. Nástroje SVR-20V2 
a SAPROF budou představeny, probrány jejich jednotlivé položky rizika, kombinování rizik a 
protektivních faktorů. V rámci školení bude na kazuistickém příkladu demonstrována 
administrace nástrojů a tvorba intervenčních scénářů. 
 
Informace o plnění MV: 
Metodici a metodičky krajských ředitelství policie (KŘP) a územních odborů (ÚO) PČR pro 
oblast obětí trestných činů a domácího a genderově podmíněného násilí jsou v těchto 
problematikách pravidelně proškolováni, v roce 2021 však z důvodu pandemie covid–19 
většina instrukčně metodických zaměstnání a porad mohla proběhnout pouze formou 
videokonference, kde nelze školení realizovat v potřebném rozsahu. Nebylo tak zatím možné 
dostatečně proškolit metodiky KŘP a ÚO z nové metodiky ÚSKPV „Identifikace obětí 
trestných činů“, tato aktivita byla přeložena na rok 2022. Metodici KŘP a ÚO dle pokynu 
policejního prezidenta č. 291/2017 zajišťují školení pro policisty služby pořádkové policie 
(SPP) a služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v oblasti domácího násilí a obětí 
trestných činů. V roce 2021 takto proškolili celkem 4315 policistů. S ohledem na pandemii 
onemocnění covid-19 se dále podařilo uskutečnit dvě školení pro nové metodiky KŘP a ÚO. 
Proškoleno bylo celkem 24 nových metodiků (12 za SPP a 12 za SKPV) v rámci 
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akreditovaného vzdělávacího programu, jehož součástí je i praktický nácvik komunikace 
s obětí domácího násilí a zvlášť zranitelnou obětí trestného činu ve výslechové místnosti. 
Dalších 22 policistů bylo proškoleno z metody SARA DN a jejího využití v praxi. Tohoto 
školení se kromě metodiků KŘP a ÚO zúčastnili i lektoři vzdělávacích zařízení Policie ČR. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno částečně 
 
Výbor doporučuje MPSV informovat o proběhlých akreditovaných kurzech specificky 
zaměřených na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí a včasnou identifikaci rizik a ohrožení dítěte domácím násilím v rodině (dle znění 
výstupu) a motivovat pracovníky a pracovnice OSPOD k účasti na těchto kurzech. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MZd vytvořit samostatný akreditovaný vzdělávací program specificky 
zaměřený na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí včetně jeho specifik s důrazem na to, jak vést rozhovor s obětí v minimálním rozsahu 
8 hodin pro uvedený zdravotnický personál v rámci IPVZ. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Plněno částečně 
 
Výbor doporučuje MZd informovat o počtu proškolených osob mimořádného webináře 
„Domácí násilí“.  
 
Výbor doporučuje MZd realizovat školení specificky zaměřená na prevenci sekundární 
viktimizace a specifika domácího a genderově podmíněného násilí pro zdravotnický personál 
(zejm. pro pracovníky a pracovnice gynekologických ordinací, pohotovostí a pro dětské 
lékaře a lékařky) co nejdříve a podporovat větší zapojení uvedeného zdravotnického 
personálu do těchto školení. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Plněno 
 
Výbor doporučuje MV pokračovat v pravidelném proškolováni policistů a policistek služby 
pořádkové policie a služby kriminální policie v oblasti domácího násilí a v rámci něj klást 
důraz na další formy genderově podmíněného násilí a zohledňování specifických potřeb žen 
a mužů – obětí násilí, osob čelících vícečetné diskriminaci a dalších zranitelných osob. 

 
Opatření č. 02: Zahrnout problematiku domácího a genderově podmíněného násilí 
do koncepčních materiálů a zvýšit povědomí o tomto násilí (včetně sexuálního násilí) 
mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi a studujícími základních a středních 
škol 
 
Gestor: MŠMT, ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Realizace šetření způsobu, obsahu a rozsahu 
vzdělávání o domácím a genderově podmíněném 
násilí na základních a středních školách vč. zjištění 
potřeb škol z hlediska metodického vedení v dané 
oblasti a zajištění odborné a metodické podpory při 
rozvoji tohoto vzdělávání 

a) Provedené 
šetření vč. zjištění 
potřeb škol 
ohledně 
metodického 
vedení v této 
oblasti 
b) Vytvořená 
metodická podpora 

31. 12. 2019  
 
MŠMT 
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pro rozvoj tohoto 
vzdělávání 

Posílený důraz na domácí a genderově podmíněné 
násilí včetně vzdělávání dětí zaměřeného na práci 
s emocemi, vytváření pozitivních vrstevnických 
vztahů a nenásilné řešení konfliktů v rámci revize 
rámcových vzdělávacích programů základních 
a středních škol 

Způsob zahrnutí a 
posílení důrazu na 
domácí a 
genderově 
podmíněné násilí 
včetně uvedeného 
vzdělávání dětí 
v aktualizovaných 
rámcových 
vzdělávacích 
programech 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MŠMT 

Prevence domácího a genderově podmíněného 
násilí soustavně zohledňována v relevantních 
koncepčních materiálech MŠMT 

Výčet materiálů, 
v kterých byla 
problematika 
zohledněna. 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MŠMT 

Školení ve využívání edukativního filmu „Zuřivec“ pro 
školní metodiky a metodičky prevence, školní 
psychology a psycholožky a další pedagogické 
pracovníky a pracovnice 

a) Počet školení 
b) Počet 
proškolených osob 

31. 12. 2020  
a průběžně 
v dalších letech 
 
MŠMT, ÚV ČR 

Realizace projektu zaměřeného mj. na vzdělávání 
pedagogických pracovníků a pracovnic a studujících 
středních škol a pedagogických fakult v oblasti 
sexuálního násilí 

a) Realizace 
projektu v 
jednotlivých letech 
b) Počet 
proškolených osob 

31. 12. 2020 
a průběžně 
v dalších letech  
 
ÚV ČR ve 
spolupráci s 
MŠMT 

Soustavná podpora dalšího vzdělávání třídních 
učitelů a učitelek, výchovných poradců a poradkyň, 
školních metodiků a metodiček prevence v oblasti 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
prostřednictvím konferencí, seminářů a školení 
zaměřených specificky na tato témata 
 

a) Počet 
konferencí, 
seminářů a 
vzdělávání 
v oblasti domácího 
a genderově 
podmíněného 
násilí v příslušných 
letech (min. jedna 
krajská konference 
na toto téma) 
b) Počet 
zúčastněných osob 
a časová dotace 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v dalších letech 
 
MŠMT 

 

Informace o plnění MŠMT: 
Prevenci domácího a genderově podmíněného násilí se věnuje primární prevence rizikového 
chování u žactva jako prostředek pro předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, 
vedoucí ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji 
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Problematice 
domácího násilí je věnováno konkrétně metodické doporučení č. 20. 
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V roce 2021 byla vydána Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních pro rok 2021, která se mimo jiné zaměřuje na prevenci 
domácího násilí. 
 
V rámci primární prevence rizikového chování dětí a mládeže poskytuje NPI ČR 
pedagogickým pracovníkům a pracovnicím systematickou podporu a vzdělávání 
i v problematice domácího a genderově podmíněného násilí. Kromě stálé nabídky 
vzdělávacích programů k orientaci v problematice genderu, zejména v jeho uplatňování 
k dětem, žákům a žákyním, studentům a studentkám, byl akreditován ve spolupráci 
s organizací Nesehnutí vzdělávací program Genderově podmíněné násilí v online prostředí, 
zaměřený na téma genderově podmíněného násilí, prevence kyberšikany, sexuálního 
obtěžování v kyberprostoru a zvyšování kompetencí dívek a chlapců bezpečně používat 
internet.   
  
V rámci prevence a osvěty domácího násilí realizuje NPI ČR ve spolupráci s Odborem 
rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR školení k využití edukativního filmu „Zuřivec“. K tématu 
domácího násilí a násilí na ženách se v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání vztahuje na 1. stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, na 2. stupni 
vzdělávací obor Výchova k občanství a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Text 
poskytuje základní informace k tématu z pohledu uvedených vzdělávacích obsahů a uvádí 
konkrétní očekávané výstupy, učivo a průřezová témata, která se v současném RVP ZV 
k problematice vztahují. 
 
Pro základní orientaci v tématu lze čerpat informace např. v Metodickém doporučení 
k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-
28), nebo v odborném článku Nikdo nemá právo ubližovat druhému (Metodický portál 
rvp.cz). Náměty do výuky lze čerpat v kolekci Co dělat, když to doma není dobré (ČT edu). 
S další orientací v tématu může pomoci příručka S komiksem o domácím násilí a stalkingu 
nebo stránky Domácí násilí Záchranného kruhu. Výukové lekce s využitím dokumentárních 
filmů k tématu nabízí projekt Jeden svět na školách (Domácí násilí). Další krátká videa nabízí 
také portál ČT Edu (po zadání klíčových slov do vyhledávače).  Lekce Je to moje vina! je 
dostupná na webu projektu Respekt nebolí. Z audiovizuálních zdrojů lze pro nejvyšší ročníky 
ZŠ doporučit dokumentární film Z lásky nenávist, nebo starší dokumentární cyklus To 
všechno z lásky. 
 
Informace o plnění ÚV ČR: 
V roce 2021 ÚV ČR realizoval ve spolupráci s Norskou organizací Alternativ til Vold 
(Alternativa násilí) celkem 5 školení k využívání edukativního filmu Zuřivec (16. září, 17. září, 
20. září, 21. a 22. září). Školení byla zaměřena na následující cílové skupiny: sociální 
pracovníci a pracovnice, pedagogický personál, psychologové a psycholožky a terapeuti 
a terapeutky. Během těchto školení bylo proškoleno celkem 146 osob. Z toho 32 psychologů 
a psycholožek včetně psychologů Vězeňské služby, která film využívá ve skupinových 
terapiích s odsouzenými za násilné trestné činy, 54 sociálních pracovníků a pracovnic, 
metodiček a metodiků, psychologů a psycholožek se zaměřením na násilí v blízkých vztazích 
a 60 vyučujících, metodiků a metodiček, psychologů a psycholožek. Další školení byla 
připravována na listopad 2021. S ohledem na design školení a nutnou fyzickou účast 
zástupců a zástupkyň partnerské organizace z Norska musela být plánovaná školení kvůli 
zhoršující se pandemické situace v ČR odložena na jaro 2022. 
 
ÚV ČR v rámci projektu z Norských fondů v roce 2021 zrealizoval celkem 126 workshopů 
k prevenci sexuálního násilí pro děti a mládež. Zájem o školení je tak vysoký, že se 
současnými kapacitami ani není možné poptávku kompletně uspokojit. Workshopu se 
obvykle účastní cca 15-25 žáků, žákyň či studujících (čili 1 třída). Za rok 2021 bylo celkem 
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proškoleno 2475 osob. Dále v roce 2021 proběhla dvě hloubková školení pro budoucí 
pedagogy a pedagožky, a to na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (duben 2021), 
kde bylo proškoleno 11 osob, a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (listopad 2021), 
kde bylo proškoleno 14 osob. Další 2 školení na pedagogických fakultách proběhnou v roce 
2022. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MŠMT realizovat šetření o způsobu, obsahu a rozsahu vzdělávání 
o domácím a genderově podmíněném násilí na základních a středních školách vč. zjištění 
potřeb škol z hlediska metodického vedení v dané oblasti a zajištění odborné a metodické 
podpory při rozvoji tohoto vzdělávání co nejdříve. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Neplněno 
 
Výbor důrazně doporučuje MŠMT zajistit důsledné zohlednění tématu domácího 
a genderově podmíněného násilí včetně kybernásilí v rámcových vzdělávacích programech 
co nejdříve a do probíhajících revizí rámcových vzdělávacích programů zapojit Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MŠMT informovat Výbor o konkrétních strategických a koncepčních 
materiálech MŠMT, ve kterých byla problematika domácího a genderově podmíněného násilí 
v roce 2021 zohledněna. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Plněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: Plněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MŠMT informovat o počtu konferencí, seminářů a vzdělávání pro třídní 
učitele a učitelky, výchovné poradce a poradkyně, školní metodiky a metodičky v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných letech včetně počtu zúčastněných 
osob a časové dotaci těchto akcí (dle indikátoru výstupu). 

 
Opatření č. 03: Zajistit finanční podporu osvětových aktivit občanské společnosti 
v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (včetně potírání genderových 
stereotypů) prostřednictvím Norských fondů 
 
Gestor: MF ve spolupráci s ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Výzvy zaměřené na osvětové aktivity NNO a 
poskytovatelů sociálních služeb v oblasti domácího a 
genderově podmíněného násilí včetně potírání 
genderových stereotypů a hlavních příčin tohoto 
násilí prostřednictvím Norských fondů 

a) Vyhlášení výzvy 
na realizaci 
osvětových aktivit 
NNO a 
poskytovatelů 
sociálních služeb 
b) Počet 
podpořených 
projektů a jejich 
rozpočet (v letech 
2020 – 2022) 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech  
 
MF ve spolupráci 
s ÚV ČR 
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Informace o plnění MF: 
Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo dne 8. prosince 2021 
otevřenou výzvu „HRMGSC – Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí  
o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí“ k předkládání žádostí  
o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva, 
začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí. Termín vyhlášení byl nastaven 
s ohledem na přípravu a vyhlašování dalších výzev. Uzávěrka pro předkládání příjmu žádostí 
o grant je nastavena na 15. března 2022 (12:00). Počet podpořených projektů bude znám po 
ukončení procesu hodnocení žádostí o grant a výběru projektů (2. – 3. čtvrtletí 2022).  
 
Cílem této otevřené výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci osvětových kampaní 
v oblastech: a) potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího  
a genderově podmíněného násilí, b) potírání nových forem genderově podmíněného násilí, 
c) motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí  
a podpory genderové rovnosti.  

  

Stanovisko Výboru: Plněno 
 
Výbor vítá vyhlášení výzvy zaměřené na realizaci osvětových aktivit NNO ze strany MF. 
 
Výbor doporučuje MF informovat Výbor o počtu, obsahu a finanční alokaci podpořených 
projektů co nejdříve. 

 
Opatření č. 04: Zvyšovat povědomí veřejnosti o dostupnosti služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, nových formách tohoto násilí 
a informování obětí o jejich právech a možnostech jejich naplnění 
 
Gestor: MPSV, MV, MSp 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Osvětová kampaň zaměřená na informování 
veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím a jejich děti 

a) Realizovaná 
kampaň 
b) Počet 
osvětových 
výstupů 

31. 12. 2020  
 
MPSV 

Osvětová kampaň zaměřená na informování obětí 
trestné činnosti a širšího okruhu poškozených 
v souvislosti s domácím a genderově podmíněným 
násilím o jejich právech a možnostech jejich naplnění 
(např. prostřednictvím navazujícího projektu Probační 
a mediační služby) 

a) Realizovaná 
kampaň 
b) Počet 
osvětových 
výstupů 

31. 12. 2021  
 
MSp 

 

Informace o plnění MPSV: 
MPSV zpracovalo na konci roku 2021 informační leták pro děti a pro dospělé a uvedeným 
přehledem celostátních služeb pro osoby ohrožené násilím. Leták bude distribuován 
prostřednictvím OSPOD na jednotlivé městské a obecní úřady. Vzhledem k stále probíhající 
epidemii onemocnění covid-19 byly omezeny akce pro veřejnost jako diskusní fóra, kulaté 
stoly apod. Výstup tedy nebyl realizován.  
 
Informace o plnění MSp: 
V období 2019-2021 byly v rámci projektu Proč zrovna já? II podpořeného Evropským 
sociálním fondem realizovány osvětové akce, jejichž cílem bylo informovat širokou veřejnost 
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o činnosti Probační a mediační služby v oblasti ochrany práv obětí trestných činů 
a zohledňování jejich potřeb pomocí poraden pro oběti, stejně jako obecně informovat 
o problematice obětí, jejich práv a možností naplňování těchto práv.  
 
Osvětové akce se zaměřovaly na informování veřejnosti napříč věkovými skupinami 
od mládeže na středních školách po seniory v domovech důchodců či v rámci univerzity 
třetího věku. Formy osvětových akcí zahrnovaly články v regionálních periodicích v tištěné 
i online podobě, přednášky a besedy poradců pro oběti (knihovny, sociální zařízení, věznice, 
střední školy, univerzity, univerzita třetího věku), vystoupení poradců pro oběti v médiích 
v rámci zpravodajských relací a dalších pořadů, aktivní vystoupení na odborných 
konferencích. Další přednášky, besedy či promítání filmů s tématikou obětí trestných činů 
a jejich práv byly uskutečněny v rámci připomínání významných dnů souvisejících s touto 
problematikou. Každoročně se jednalo mimo jiné o akce spojené s připomenutím 
Evropského dne obětí, Týdne restorativní justice nebo dnů mediace. V březnu 2019 proběhlo 
během festivalu Jeden svět promítání filmu a beseda o právech obětí pro středoškolskou 
mládež. Dále se pracovníci Probační a mediační služby zapojili do osvětových akcí v rámci 
Světového dne proti násilí na seniorech a Dne s policií ČR v Chebu v červnu 2019, v březnu 
2020 o zapojení se do akce Noc práva v Praze, Olomouci a Ostravě. Za období 2019-2021 
bylo v rámci projektu Proč zrovna já II realizováno 104 osvětových výstupů. 
 
Doplňující informace o plnění MV: 
Na stránkách MV je upozorňováno na strukturální násilí v rodinách a seznam organizací, 
které odbor prevence kriminality podporuje v rámci prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí podporuje dotačním programem. 
Domácnost je místem bezpečí, které je třeba zachovat - Ministerstvo vnitra České republiky 
(mvcr.cz) 
Dotační systém prevence kriminality - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 
Domácí násilí - institut vykázání a další informace - Ministerstvo vnitra České republiky 
(mvcr.cz) 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MPSV realizovat osvětovou kampaň zaměřenou na informování veřejnosti 
o dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím a jejich děti co nejdříve a zapojit do jejích příprav Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Splněno 

 
Opatření č. 05: Zajistit finanční podporu a dostupnost programů pro práci s původci 
a původkyněmi domácího a genderově podmíněného násilí prostřednictvím Norských 
fondů 
 
Gestor: MF ve spolupráci s ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Výzva zaměřená na podporu programů pro práci 
s původci a původkyněmi domácího a genderově 
podmíněného násilí v rámci Norských fondů 

a) Vyhlášení výzvy 
na podporu 
programů pro práci 
s původci a 
původkyněmi 
násilí 
b) Počet 
podpořených 
projektů a jejich 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech  
 
MF ve spolupráci 
s ÚV ČR 

https://www.mvcr.cz/clanek/domacnost-je-mistem-bezpeci-ktere-je-treba-zachovat.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/domacnost-je-mistem-bezpeci-ktere-je-treba-zachovat.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx
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rozpočet (v letech 
2020 – 2022) 

 

Informace o plnění MF: 
Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo dne 26. října 2021 otevřenou 
výzvu „HRMGSD – Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově 
podmíněného násilí“ k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 
2014-2021 v rámci programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově 
podmíněné násilí. Termín vyhlášení byl nastaven s ohledem na přípravu a vyhlašování 
dalších výzev. Uzávěrka pro předkládání příjmu žádostí o grant byla nastavena na 2. února 
2022 (12:00). Počet podpořených projektů bude znám po ukončení procesu hodnocení 
žádostí o grant a výběru projektů (2. čtvrtletí 2022).  
 
Cílem této otevřené výzvy je zlepšení ochrany obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí a prevence těchto forem násilí. K dosažení tohoto cíle je nutné přispět ke zvýšení 
kapacit a dostupnosti služeb organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně 
domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Smyslem výzvy je podpořit projekty, které 
zajistí financování práce s osobami, které páchají tyto formy násilí, s cílem trvalého ukončení 
jejich násilného chování, a tím zajištění bezpečí pro násilím ohrožené osoby. 

 

Stanovisko Výboru: Plněno 
 
Výbor vítá vyhlášení výzvy zaměřené na podporu programů pro práci s původci 
a původkyněmi domácího a genderově podmíněného násilí v rámci Norských fondů. 
 
Výbor doporučuje MF informovat Výbor o počtu, obsahu a finanční alokaci podpořených 
projektů co nejdříve. 

 
Opatření č. 06: Zajistit podporu a dostupnost programů pro práci s původci 
a původkyněmi domácího a genderově podmíněného násilí prostřednictvím národních 
dotačních titulů a programů 
 
Gestor: MPSV, MV, MSp 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Zachované zaměření dotačního titulu Prevence 
sociálně patologických jevů na práci s původci a 
původkyněmi násilí a navýšená alokace tohoto titulu 

a) Alokace 
dotačního 
programu 
v jednotlivých 
letech 
b) Počet 
podpořených 
programů 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 

Podpora programů pro původce a původkyně násilí 
prostřednictvím dotačního titulu Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro dospělé pachatele  

a) Alokace 
dotačního 
programu 
v jednotlivých 
letech 
b) Počet 
podpořených 
programů 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MSp 

Pokračující podpora práce s původci a původkyněmi Počet podpořených 31. 12. 2019 
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násilí v rámci dotačního programu Rodina a 
zvyšování povědomí potencionálních příjemců o této 
možnosti 

projektů 
zaměřených na tyto 
aktivity 

a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV 

Závazné dodržování Minimálních standardů pro 
práci s původci a původkyněmi násilí v ČR 
zakotvené v rámci jednotlivých dotačních titulů a 
programů 

Zajištěné závazné 
dodržování 
standardů např. 
prostřednictvím 
zahrnutí do školení 
hodnotitelů a 
hodnotitelek 
žádostí  

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV, MV, MSp 

 

Informace o plnění MPSV: 
Odbor 25 MPSV realizuje každým rokem národní dotační titul (dále jen „NDT“) Rodina. Cílem 
tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a podpůrného charakteru. Tyto 
služby by měly posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat 
rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny, a napomáhat při 
předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání 
dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí 
a prarodičů). Celkově bylo v NDT Rodina v roce 2021 podpořeno 295 projektů, celková 
alokace uvedeného dotačního titulu činila 140 mil. Kč. Podpořené projekty se věnovaly celé 
škále témat. Organizace zaměřující se přímo na domácí násilí dosáhly na podporu v částce 
6 888 245 Kč. Minimální standardy pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR jsou 
reflektovány v Metodice dotačního titulu, rovněž hodnotitelé jsou o standardech poučeni. 
 
Informace o plnění MV: 
MV spravuje dotační program Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením 
na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami  
a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. V každém roce je na dotační program 
alokována částka 2 miliony korun. V roce 2019 došlo k jednorázovému navýšení o 250 tisíc 
korun. V roce 2018 bylo podpořeno 6 projektů, v roce 2019 bylo podpořeno 10 projektů,  
v roce 2020 bylo podpořeno 8 projektů, v roce 2021 bylo podpořeno 11 projektů. 
Na rok 2021 podalo žádost 11 NNO, alokace byla navýšena o 70000 Kč.  
V čl. 2 Zásad poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní 
neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů  
se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce  
s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích je zakotvena podmínka 
poskytnutí dotace, kdy subjekty, žádající o dotaci, musí v rámci práce s násilnou osobou 
dodržovat Minimální standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích 
v České republice. Jedním z hodnotících kritérií, které posuzuje komise ve věcné stránce 
projektu, je dodržování těchto Minimálních standardů při práci s násilnou osobou.   
 
Informace o plnění MSp: 
v roce 2021 bylo v dotačním titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů 
pro dospělé pachatele realizováno 9 projektů. Na pachatele násilí byly zaměřeny projekty 
čtyř organizací: 
• Nomia, z.ú. – projekt Terapeutický program narativní práce s agresí (dotace 
287 930,00 Kč), 
• Theia - krizové centrum, o.p.s. – projekt Tvá volba (dotace 303 692,00 Kč),  
• Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze – projekt Stop násilí (dotace 336 
217,00 Kč), 
• Člověk v tísni, o. p. s. – projekt Program individuálního poradenství ke zvládnutí 
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agresivního a impulsivního chování – H.U.L.K. (dotace 80 079 Kč).  
 
Celkem bylo mezi projekty dotačního titulu rozděleno 2 000 000 Kč. 
 
Na rok 2022 je v tomto dotačním titulu alokováno 2 000 000 Kč. Dotační řízení bylo 
vyhlášeno 31. 8. 2021, o dotaci požádalo 11 projektů, z nichž 1 byl vyřazen z důvodu podání 
žádosti po termínu stanoveném výzvou.  Ze zbývajících 10 projektů jsou 3 zaměřeny 
na pachatele násilí. Žádosti již prošly dne 2. 12. 2021 dotační komisí. Všechny projekty 
komise navrhla k podpoře, dotace na rok 2022 zatím nebyly přiděleny. 
 
Minimální standardy pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR byly zpřístupněny 
hodnotitelům žádostí o dotaci k posouzení jejich naplnění v projektech zaměřených na práci 
s násilnými osobami. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Plněno částečně 
 
Výbor vítá podporu práce s násilnými osobami v rámci dotačního programu Rodina.  
 
Výbor doporučuje MPSV informovat o počtu a alokaci podpořených projektů zaměřených na 
práci s původci a původkyněmi násilí v rámci dotačního programu Rodina v roce 2021 
a využít pro identifikaci těchto projektů přehled organizací poskytujících programy pro násilné 
osoby (dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Aktuality/2_Letak_Linky_pro_nasilne_osoby_1.png) a specifikaci cílů v projektových 
žádostech těchto organizací. 
 
Výbor doporučuje MPSV sledovat kromě počtu úspěšných žádostí zahrnující práci 
s násilnými osobami také počet podaných žádostí zahrnujících tuto problematiku a současně 
zvyšovat povědomí o možnosti podpory těchto programů v rámci dotačního programu 
Rodina. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Plněno 
 
Výbor doporučuje MPSV, MV a MSp nadále podporovat dostupnost programů pro násilné 
osoby v rámci příslušných dotačních programů a rozšiřovat tuto podporu. 

 
Opatření č. 07: Zajistit systémový sběr dat a provádění analýz v oblasti domácího 
a genderově podmíněného násilí 
 
Gestor: MSp, MZd, ÚV ČR ve spolupráci s MV, MSp a MZd 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Vytvoření rezortní odborné skupiny k návrhu zajištění 
systematického sběru dat v oblasti domácího a 
genderově podmíněného násilí 

Vytvořená rezortní 
pracovní skupina k 
uvedené 
problematice 

31. 12. 2019 
 
MZd 

Systematický sběr dat ohledně výskytu a dopadů 
domácího a genderově podmíněného násilí ve 
zdravotnických zařízeních na základě realizovaného 
pilotního výběrového šetření (např. prostřednictvím 

a) Pravidelný a 
systematický sběr 
dat v této oblasti b) 
b) Každoročně 

31. 12. 2020 
a průběžně 
v následujících 
letech 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/2_Letak_Linky_pro_nasilne_osoby_1.png
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/2_Letak_Linky_pro_nasilne_osoby_1.png
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ÚZIS) zveřejněné 
statistické výstupy 

 
MZd 

Realizace výzkumných aktivit v oblasti domácího a 
genderově podmíněného násilí zaměřených na 
zlepšení systému práce s původci a původkyněmi 
tohoto násilí a osobami ohroženými tímto násilím 
(např. prostřednictvím projektu IKSP v rámci 
Norských fondů) a zahrnutí výstupů těchto aktivit do 
koncepčních a strategických dokumentů. 

a) Realizované 
výzkumné aktivity 
b) Počet 
dokumentů, 
v kterých byly 
výstupy z těchto 
aktivit zahrnuty (v 
roce 2022) 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MSp 
 

 

Informace o plnění MZd: 
MZ ČR po konzultacích s experty s kolegy z Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
(dále jen „ÚZIS“) již minulých letech opakovaně deklarovalo, že zřízení takové pracovní 
skupiny považuje za bezpředmětné, a to zejména z hlediska nemožnosti naplnění 
požadovaného účelu, neboť MZ ČR ani ÚZIS jakožto jeho přímo řízená organizace fakticky 
nedisponují právními ani technickými prostředky k tomu, aby bylo možné data v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí systematicky shromažďovat. Genderově 
senzitivní data v jsou předmětem jednotlivých trestních řízení a orgány činné v trestním 
řízení je třetím osobám či externím subjektům neposkytují, a to ani pro statistické účely. Dle 
vyjádření jednoho z vedoucích pracovníků ÚZIS neplánuje žádný systematický sběr v této 
oblasti, nemá k tomu mandát zřizovatele a ani legislativní oporu, v aktuálně 
shromažďovaných datech ÚZIS tyto informace obsaženy nejsou a ani být nemohou. Z tohoto 
důvodu bohužel předmětné opatření nelze splnit. 
 
Informace o plnění MSp: 
Z aktuálních výzkumných úkolů IKSP je na problematiku domácího a genderově 
podmíněného násilí výslovně zaměřen především projekt „Kriminologický výzkum pachatelů 
a obětí domácího a genderově podmíněného násilí (DGPN) v ČR“, řešený s podporou 
z Norského finančního mechanismu 2014-2021. Tento úkol s dobou řešení 2020-2023 je 
zaměřen na systémovou reakci státu vůči pachatelům domácího a genderově podmíněného 
násilí a podporu obětí tohoto druhu trestné činnosti. Hlavním cílem projektu je zmapovat 
a popsat zacházení s pachateli v případech DGPN v ČR, identifikovat nedostatky a dobrou 
praxi v této oblasti, zjistit a analyzovat potřeby hlavních aktérů a na základě dosažených 
poznatků, navrhnout účinná opatření k vytváření odpovídajícího systému práce s pachateli 
DGPN, jež by měla zároveň přispět ke zlepšení situace jejich obětí. V roce 2021 bylo 
dokončeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi poskytovateli programů pro původce 
domácího násilí ohledně charakteristik, obsahu, cílů, dosahu a dostupnosti těchto programů 
v ČR. Byly zpracovány přehledy zahraničních systémových a koncepčních přístupů 
k zacházení s původci a původkyněmi domácího genderově podmíněného násilí 
ve vybraných zemích. Dále byly zpracovány výstupy ze setkání expertů a identifikovány 
základní nedostatky v oblasti systémového řešení případů domácího násilí s důrazem 
na postupy vůči pachatelům a původcům tohoto druhu násilí. V rámci probíhající analýzy 
opatření zaměřených na pachatele a původce domácího genderově podmíněného násilí je 
zpracovávána analýza trestních spisů a statistických údajů, které se týkají se případů 
se znakem domácího násilí.  
 
Problematiky DGPN se částečně dotýkají i další výzkumy IKSP jako je „Výzkum obětí trestné 
činnosti“, v jehož rámci proběhne v roce 2022 šetření, zaměřené na zkušenosti s viktimizací 
u marginalizovaných skupin obyvatel (bezdomovci, uživatelé drog) z pohledu odborníků, 
pracujících v terénních službách. Dále budou osloveni profesionálové v oblasti péče o oběti 
trestných činů. Výzkum se zaměří i na postižení případných dopadů pandemie covid-19 
v této oblasti. Důraz přitom bude kladen do značné míry právě na téma domácího 
a genderově podmíněného násilí v těchto skupinách obyvatel. 
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Vzhledem k časovému rámci Akčního plánu 2019-2022 a skutečnosti, že projekt 
„Kriminologický výzkum pachatelů a obětí domácího a genderově podmíněného násilí 
(DGPN) v ČR“ bude podle harmonogramu dokončen až na konci roku 2023, jsou pro potřeby 
plnění tohoto úkolu k dispozici zatím jen průběžné výsledky. Tyto průběžné výsledky (zejm. 
rešerše situace v zahraničí, identifikace některých problémových oblastí) jsou k dispozici 
na webových stránkách projektu (www.violenceoff.cz). 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MZd zahájit jednání k návrhu zajištění systematického sběru dat v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí co nejdříve a zahrnout do nich zástupce 
a zástupkyně Výboru. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MZd ve spolupráci s ÚZIS revidovat stávající systém evidence dat, 
navrhnout možnosti jakým způsobem zajistit důslednou evidenci lékařských úkonů 
souvisejících s domácím a sexuálním násilím co nejdříve (např. v rámci stávajících kódů 
MKN-10) a informovat o výstupech této revize a navržených možnostech řešení Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Plněno 
 
Výbor vítá výzkumné aktivity MSp a IKSP realizované v rámci projektu Violence Off. 
 
Výbor doporučuje MSp informovat o průběžných výstupech projektu Violence Off na jednom 
z příštích jednání Výboru. 

 
Opatření č. 08: Zohledňovat prevenci domácího a genderově podmíněného násilí 
v příslušných koncepčních strategických a metodických dokumentech 
 
Gestor: MV, MŠMT, MZd, MPSV 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
zohledněna v koncepčních strategických a 
metodických dokumentech prevence kriminality a 
boje proti obchodování s lidmi  

Zohlednění 
prevence 
domácího a 
genderově 
podmíněného 
násilí v příslušných 
dokumentech 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
zohledněna v koncepčních strategických a 
metodických dokumentech ochrany a podpory zdraví 
a prevence nemocí 
 

Zohlednění 
prevence 
domácího a 
genderově 
podmíněného 
násilí v příslušných 
dokumentech 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MZd 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
zohledněna v koncepčních strategických a 
metodických dokumentech prevence rizikového 
chování dětí a mládeže 
 

Zohlednění 
prevence 
domácího a 
genderově 
podmíněného 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 

http://www.violenceoff.cz/
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násilí v příslušných 
dokumentech 

MŠMT 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
zohledněna v koncepčních strategických a 
metodických dokumentech ochrany práv dětí a 
rodinné politiky 
 

Zohlednění 
prevence 
domácího a 
genderově 
podmíněného 
násilí v příslušných 
dokumentech 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV 

 

Informace o plnění MV: 
Strategie prevence kriminality (dále jen „Strategie“) je připravena k předložení vládě. Trvá 
rozpor s ministerstvem financí ohledně navýšení alokovaných prostředků na dotační 
programy. 
 
Úkoly ve Strategii jsou mj. zaměřeny na dotační programy, existenci komplexní Národní 
strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR a koordinace problematiky v rámci veřejné 
správy i spolupracujících NNO, zajištění přímé pomoci a podpory pro oběti obchodování 
s lidmi prostřednictvím Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, realizaci 
kriminologického výzkumu pachatelů a obětí domácího a genderově motivovaného násilí 
v ČR, šíření dobré praxe a manuálu pomoci obětem domácího násilí do interní firemní 
kultury a péče o zaměstnance, komplexně zajišťovat boj proti všem formám domácího 
a genderově podmíněného násilí včetně zaměření na prevenci, identifikaci obětí a pomoc 
a podporu obětem. 
 
S tím souvisí Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2020 - 2023. 
Průřezově Národní strategie 2020-2023 uplatňuje genderový mainstreaming vůči obětem 
obchodování s lidmi, dále zvláště citlivý přístup vůči obětem, u kterých byly použity zvláště 
závažné prostředky donucení, stejně tak specifický přístup k obětem ve více zranitelném 
postavení. Od roku 2015 kdy vešlo v účinnost ustanovení § 9a odst. 3 zákona o sociálně 
právní ochraně dětí, by měl být v týmu pracoviště sociálně-právní ochrany dětí specialista na 
agendu ochrany týraných a zneužívaných dětí. Podpora obětí byla nově zohledněna 
i v zákonu o přestupcích. 
 
Informace o plnění MZd: 
Ve všech koncepčních strategických a metodických dokumentech zaměřených na zdravotní 
péči, podporu zdraví a prevenci nemocí, ochranu práv dětí a rodinné politiky, se kterými 
pracují dotčené organizační útvary ministerstva, je zohledněna koncepce Prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí. K aspektu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí bylo přihlédnuto i při koncepci programů Národního akčního plánu 
duševního zdraví 2020-2030 (NAPDZ), a to ve formě samostatného specifického cíle 3.3, 
obsahujícího dvě opatření: 
 
Opatření 3.3.1: Zpracování analýzy, která se bude zaměřovat na genderové aspekty 
duševního zdraví a potřeb znevýhodněných uživatelů a uživatelek péče a jejich přístupu ke 
službám v oblasti duševního zdraví; 
 
Opatření 3.3.2: V návaznosti na doporučení vymezená v Opatření 3. 3. 1 zpracovat 
metodické nástroje a vzdělávací programy, které budou cílit na odbornou i laickou veřejnost 
působící v oblasti duševního zdraví. Předmětem metodických nástrojů a vzdělávacích kurzů 
bude téma rovnosti žen a mužů, genderu a vícečetných znevýhodnění v kontextu duševního 
zdraví. 
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Informace o plnění MŠMT: 
Plnění u Opatření č. 08 je shodné jako plnění u Opatření č. 02. 
 
Informace o plnění MPSV: 
Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 na období 2021 – 
2024 obsahuje cíle směřující k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, 
konkrétně: 
 
B1.1. Vytvoření mezioborového týmu pro definici garantované sítě služeb pro rodiny 
s dětmi včetně pracovních skupin zabývajících se problematikou služeb pro děti a rodiny se 
specifickými potřebami (zdravotní znevýhodnění; duševní onemocnění; závislostní chování, 
týrané a zneužívané děti; rodiče, jimž bylo dítě odebráno z péče, nezletilí bez doprovodu, 
děti s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody atd.) 
 
B1.2.  Zpracování návrhu garantované sítě preventivních a odborných služeb systému péče 
o ohrožené děti a rodiny, včetně zajištěné jejich dostupnosti zapojováním do běžného 
komunitního prostředí  
 
C1.1. Definování a způsob identifikace rizikových faktorů, které vedou k ohrožení, 
znevýhodňování, týrání a zanedbávání dětí 
 
C1.2. Vytvoření a rozvoj metod sociální práce s různými formami ohrožení dětí a rodin 
(ohrožení dětí v kyberprostoru, domácí a genderově podmíněné násilí atd.)  

 
 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno  
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MZd informovat Výbor o konkrétních strategických a koncepčních 
materiálech, v kterých byla problematika domácího a genderově podmíněného násilí v roce 
2021 zohledněna. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MŠMT informovat Výbor o konkrétních strategických a koncepčních 
materiálech, v kterých byla problematika domácího a genderově podmíněného násilí v roce 
2021 zohledněna. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Plněno 
 
Výbor doporučuje MPSV důsledně zohledňovat problematiku domácího a genderově 
podmíněného násilí a její specifika při plnění opatření Akčního plánu k naplnění Národní 
strategie ochrany práv dětí 2021–2029 na období 2021–2024 a zahrnout do navazujícího 
akčního plánu opatření specificky zaměřená na prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí. 
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Oblast č. 2: Ochrana a podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným 
násilím (včetně dětí) 
 
Opatření č. 09: Zajistit dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím  
 
Gestor: MPSV ve spolupráci s kraji, MMR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Podpora telefonické krizové pomoci 
obětem sexuálního násilí 

Existence monitorovacího 
mechanismu s cílem 
vyhodnocení, zda stávající 
stav reflektuje potřebnost 
specifické podpory těchto 
služeb  

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV  

Podpora dostupnosti bezpečného bydlení 
pro všechny osoby ohrožené domácím 
násilí (bez ohledu na věk, pohlaví, počet 
dětí, ad.) např. prostřednictvím 
prostupného bydlení, startovacích bytů 
s regulovaným nájmem či jinou formou 
„sociálního“ bydlení 

Počet a kapacita ubytování 
pro osoby ohrožené 
domácím násilím 
prostřednictvím 
prostupného bydlení, 
startovacích bytů či jinou 
formou „sociálního“ bydlení 
v jednotlivých letech 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MMR 

Vyhodnocení stávajícího financování 
specializovaných sociálních služeb pro 
osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím a jednotlivých druhů 
těchto služeb v návaznosti na výstupy 
Analýzy specializovaných sociálních 
služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR.30 

Zveřejnění zprávy 
obsahující vyhodnocení 
stávajícího financování vč. 
alokace vyčleněné na 
podporu jednotlivých druhů 
specializovaných 
sociálních služeb  

31. 12. 2021 
 
MPSV 

Podpora využívání Standardů kvality 
specializovaných sociálních služeb pro 
oběti domácího a genderově podmíněného 
násilí jako doporučeného modelu kvality 
pro danou cílovou skupinu.31 

a)  Zajištěná možnost 
pilotního ověření 
Standardů kvality 
specializovaných 
sociálních služeb pro oběti 
domácího a genderově 
podmíněného násilí 
v rámci OP 
Zaměstnanost+ 
b) Metodická podpora při 
využívání standardů ze 
strany sociálních služeb 
pracujících s cílovou 
skupinou oběti domácího a 
genderově podmíněného 
násilí 

31. 12. 2021 
 
MPSV ve 
spolupráci s ÚV ČR 

 

 
30 Nový výstup opatření na základě Aktualizace Akčního plánu schválené usnesením vlády ČR ze dne 23. srpna 
2021 č. 729. Blíže viz: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf>.   
31 Ibid. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
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Informace o plnění MPSV: 
Problematika sexuálního násilí byla jedním z témat Analýzy dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR, 
dostupný na webu: Výstupy a dokumenty – Rozvoj systému sociálních služeb (mpsv.cz).   
 
Podpora využívání Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího 
a genderově podmíněného násilí a jejich propagace bude realizována jako aktivita v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jako „OPZ+“). Tento program byl v roce 2021 ve 
fázi projednávání a příprav, MPSV na jeho finalizaci intenzivně pracuje.  
 
Doplňující informace o plnění ÚV ČR: 
 
Dne 24. ledna 2022 proběhla schůzka ÚV ČR a předsednictva Výboru s MPSV ohledně 
zahrnutí možnosti pilotního ověření Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro 
oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR v rámci OPZ+. Bylo dohodnuto 
návazné jednání v k návrhu obsahu příslušné výzvy. 
 
Informace o plnění MMR: 
 
MMR každoročně poskytuje dotace na vznik nájemních bytů pro sociální bydlení podle 
programu Podpora bydlení. V rámci tohoto programu byl v roce 2021 podporován 
podprogram Podporované byty a v něm dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům 
seniorů. Další podpora v oblasti bydlení byla směřována do podprogramu Bytové domy bez 
bariér umožňující výstavbu či rekonstrukci bezbariérového přístupu v bytových domech.   
 
Přímo na podporu mladých rodin Státní fond podpory investic (SFPI) realizuje program 
Vlastní bydlení (v předchozích letech Program pro mladé). Jde o úvěrový program s nízkou 
úrokovou sazbou a s omezenou výší úvěru, který je určen na pořízení nebo modernizaci 
bydlení pro žadatele mladší 40 let (původně 36 let) žijící v manželství nebo registrovaném 
partnerství, případně samostatně pečující o dítě do 15 let.  
 
SFPI také podporuje sociální bydlení, a to programem Nájemní byty (NV 284/2011 Sb. NV 
112/2019 Sb.), který umožňuje skrze nízkoúročené úvěry vznik nájemních bytů pro 
vymezené skupiny včetně skupiny senioři 65 + a zletilé osoby do 30 let. SFPI také spravuje 
program Výstavba pro obce, pomocí kterého mohou obce získat dotace na pořízení 
sociálních bytů a úvěry na pořízení dostupných bytů, respektive sociálních nebo smíšených 
domů. 

 
 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Neplněno 
 
Výbor konstatuje, že Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR se nezaměřovala specificky na 
dostupnost telefonické pomoci obětem sexuálního násilí. 
 
Výbor doporučuje MPSV ve spolupráci s kraji a prostřednictvím výkaznictví vyhodnotit 
stávající stav podpory telefonické pomoci obětem, včetně toho, zda tento stávající stav 
reflektuje potřebnost specifické podpory těchto služeb a informovat o vyhodnocení Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MMR blíže informovat Výbor o bytové pomoci poskytnuté specificky cílové 
skupině osoby ohrožené domácím násilím. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Neplněno 
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Výbor konstatuje, že MPSV neposkytlo relevantní informace k vyhodnocení plnění výstupu. 
 
Výbor doporučuje MPSV provést vyhodnocení stávajícího financování specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím 
a jednotlivých druhů těchto služeb v návaznosti na výstupy Analýzy specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR co 
nejdříve a informovat o jeho výstupech Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Splněno částečně 
 
Výbor vítá přípravu OPZ+ a zahrnutí aktivity zaměřené na pilotní ověření standardů. 
 
Výbor doporučuje MPSV nadále spolupracovat na zahrnutí aktivity zaměřené na pilotní 
ověření standardů v rámci OPZ+ s ÚV ČR a Výborem. 

 
Opatření č. 10: Minimalizovat dobu, po kterou děti vyrůstají v rodině ohrožené násilím 
v rodině a podporovat služby zaměřené na zastavení násilí v rodině, kde vyrůstají děti, 
a vyrovnání se s násilím v rodině 
 
Gestor: MPSV ve spolupráci s ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Určený jednotný validizovaný nástroj pro 
včasnou identifikaci dítěte ohroženým 
násilím v rodině, identifikaci rizik a vhodné 
intervence pro pracovníky OSPOD a 
organizace v rámci pověření SPOD (ve 
spolupráci s Výborem) 

Určený vhodný a jednotný 
nástroj 
 

31. 12. 2020 
 
MPSV ve 
spolupráci s ÚV ČR 

Podpora dostupnosti sítě služeb odborné 
pomoci pro děti v návaznosti na detekci 
násilí v rodině spadajících do oblasti SPOD 

a) Podpora služeb v rámci 
dotačního programu 
Rodina 
b) Počet podpořených 
organizací vč. finanční 
alokace 
c) Počet rodin a dětí, 
kterým byla poskytnuta 
odborná pomoc 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV 

Podpora dostupnosti specializované 
krizové pomoci pro děti ohrožené násilím 
v rodině podle § 60 zákona o sociálních 
službách na krajské úrovni 

a) Prioritizace služby v 
rámci dotačního programu 
MPSV pro poskytovatele 
sociálních služeb 
b) Počet podpořených 
organizací vč. finanční 
alokace 
c) Existence 
monitorovacího 
mechanismu k zjištění 
počtu dětí, kterým byla 
z důvodu domácího násilí 
poskytnuta odborná 
pomoc  

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV ve 
spolupráci s kraji 

Vytvořené standardy pro práci s dětmi a) Vznik Pracovní skupiny 31. 12. 2021 
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ohroženými násilím v rodině pro odborníky 
a odbornice v prvním kontaktu s dětmi. 

k vytvoření standardů pro 
práci s dětmi ohroženými 
násilím v rodině  
b) Vytvořené standardy 
práce s dětmi ohroženými 
násilím v rodině  

  
ÚV ČR ve 
spolupráci s MPSV, 
MŠMT a MZd 

 

Informace o plnění MPSV: 
Ve vztahu ke včasné identifikaci dětí ohrožených domácím násilím obsahuje Akční plán 
k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 na období 2021–2024 cíle: 
C1.1. Definování a způsob identifikace rizikových faktorů, které vedou k ohrožení, 
znevýhodňování, týrání a zanedbávání dětí 
B1.8. Vytvoření návrhu systému včasné podpory a pomoci dětem v rizikových situacích 
(s předpokládanou implementací v období II. akčního plánu)  
 
Odbor 25 MPSV realizuje každým rokem národní dotační titul (dále jen „NDT“) Rodina. Cílem 
tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a podpůrného charakteru. Tyto 
služby by měly posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat 
rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny, a napomáhat při 
předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání 
dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí 
a prarodičů). Celkově bylo v NDT Rodina v roce 2021 podpořeno 295 projektů, celková 
alokace uvedeného dotačního titulu činila 140 mil. Kč. Podpořené projekty se věnovaly celé 
škále témat. Organizace zaměřující se přímo na domácí násilí dosáhly na podporu v částce 
6 888 245 Kč. Minimální standardy pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR jsou 
reflektovány v Metodice dotačního titulu, rovněž hodnotitelé jsou o standardech poučeni. 
NDT Rodina nevede konkrétní evidenci počtu rodin a dětí, kterým byla poskytnuta odborná 
pomoc, ale pouze vede evidenci podpořených projektů (295). 
 
Informace o plnění ÚV ČR: 
V průběhu roku byly Minimální multioborové standardy pro práci s dětskými oběťmi násilí 
v rodině připravovány a projednávány na jednáních Pracovní skupiny pro práci s dětmi 
ohroženými násilím v rodině. Výbor návrh standardů projednal a schválil na svém jednání 
dne 9. prosince 2022.32 V rámci usnesení doporučil relevantním resortům jejich důslednou 
implementaci (mj. v návaznosti na opatření č. 11 Akčního plánu). Rada vlády pro rovnost žen 
a mužů projedná standardy na svém nejbližším jednání. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Nesplněno 
 
Výbor vítá zahrnutí nástroje pro včasnou identifikaci dítěte ohroženým násilím v rodině, 
identifikaci rizik a vhodné intervence pro pracovníky OSPOD a organizace v rámci pověření 
SPOD do cílů Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029 a příslušného 
Akčního plánu. 
 
Výbor doporučuje MPSV určit jednotný a vhodný nástroj pro identifikaci dětí ohrožených 
násilím v rodině co nejdříve a zahrnout do jeho příprav Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno částečně 
 

 
32 Blíže viz: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-
nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-
192883/>.   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
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Výbor konstatuje, že MPSV neposkytlo relevantní informace pro vyhodnocení plnění výstupu 
č. 2. 
 
Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o počtu podpořených organizací vč. finanční 
alokace v rámci podpory služeb odborné pomoci pro děti v návaznosti na detekci násilí 
v rodině spadajících do oblasti SPOD v dotačním programu Rodina včetně počtu rodin 
a dětí, kterým byla poskytnuta odborná pomoc (dle indikátorů výstupu). 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Plněno částečně 
 
Výbor konstatuje, že MPSV neposkytlo relevantní informace pro vyhodnocení plnění výstupu 
č. 3. 
 
Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o prioritizaci služby v rámci dotačního programu 
MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, počtu podpořených organizací vč. finanční 
alokace a zavedení monitorovacího mechanismu k zjištění počtu dětí, kterým byla z důvodu 
domácího násilí poskytnuta odborná pomoc (dle indikátorů výstupu). 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Splněno 

 
Opatření č. 11: Aktualizovat stávající, případně vytvořit novou metodickou podporu pro 
profese, které přicházejí do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině 
 
Gestor: MPSV, MV, MZd, MŠMT 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Aktualizovaný metodický pokyn č. 3/2010 
upravující postup pracovníků a pracovnic 
OSPOD určující max. lhůtu do kdy 
kontaktovat dítě ohrožené domácím 
násilím a obsahující informace o vhodných 
nástrojích a doporučené standardy práce 
s dětmi ohroženými násilím v rodině (ve 
spolupráci s Výborem) 

Aktualizovaný metodický 
pokyn 

31. 12. 2021 
 
MPSV 

Vytvořený vzdělávací program a metodická 
podpora pro pořádkovou a kriminální policii 
zaměřená na rozvoj kompetencí policistů a 
policistek při práci s dětmi a rodinami 
zasaženými domácím násilím (včetně 
vyhodnocování situace a mapování rizik), 
obsahující informace o vhodných 
nástrojích, doporučených postupech všech 
aktérů v zájmu dítěte a standardy práce 
s dětmi ohroženými násilím v rodině (ve 
spolupráci s Výborem) 

a) Vytvořený vzdělávací 
program 
b) Vytvořená metodická 
podpora 
 

31. 12. 2021 
 
MV 

Aktualizované metodické opatření k 
postupu praktických lékařů a lékařek pro 
děti a dorost při podezření ze syndromu 
týraného, zneužívaného a zanedbávaného 
dítěte zahrnující způsoby, jak zacházet 
s dětmi ohroženými násilím v rodině a 
obsahující informace o vhodných 
nástrojích, doporučených postupech všech 

Aktualizované metodické 
opatření 

31. 12. 2021 
 
ÚV ČR, MZd 
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aktérů v zájmu dítěte a standardy práce 
s dětmi ohroženými násilím v rodině (ve 
spolupráci s Výborem) 

Aktualizované metodické doporučení k 
primární prevenci rizikového chování u 
dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních zahrnující způsoby, 
jak zacházet s dětmi ohroženými násilím 
v rodině a obsahující informace o 
vhodných nástrojích, doporučených 
postupech všech aktérů v zájmu dítěte a 
standardy práce s dětmi ohroženými 
násilím v rodině (ve spolupráci s Výborem) 

Aktualizované metodické 
doporučení 

31. 12. 2021 
 
MŠMT 

 

Informace o plnění MPSV:  
MPSV zpracovalo v roce 2021 metodickou informaci pro OSPOD k poskytování sociálně-
právní ochrany dětem ohroženým situací domácího násilí. Metodická informace bude 
publikována v rámci sady metodických materiálů do konce března 2022.  
 
Informace o plnění MV: 
V rámci Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování byla vytvořena metodika nazvaná 
Identifikace obětí trestných činů, která je specifická v tom, že definuje zvlášť zranitelné oběti, 
kam mj. spadají i děti. Metodika je postavena jednak na právním statusu a jednak na 
psychologickém určení statusu oběti, přičemž tato stránka je zdůrazněna. Proškoleni budou 
všichni policisté. 
 
V případě výstupu „Vytvořený vzdělávací program a metodická podpora pro pořádkovou 
a kriminální policii zaměřená na rozvoj kompetencí policistů a policistek při práci s dětmi 
a rodinami zasaženými domácím násilím (včetně vyhodnocování situace a mapování rizik), 
obsahující informace o vhodných nástrojích, doporučených postupech všech aktérů v zájmu 
dítěte a standardy práce s dětmi ohroženými násilím v rodině (ve spolupráci s Výborem)“ 
není možné z hlediska gesce resortu vnitra (tedy zejména Police ČR zajistit plnění druhé 
jeho části (zvýrazněno podtržením). Policie v této části nemůže plnit úkoly zacílené ke 
standardizaci práce s dětmi ohroženými násilím v rodině. Rodinnou politiku má v gesci 
MPSV. 
 
Informace o plnění ÚV ČR: 
Výbor schválil Minimální multioborové standardy pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině 
na svém jednání dne 9. prosince 2022. Standardy jsou dostupné z: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-
domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-
detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/. 
 
Informace o plnění MZd: 
Pracovní skupina vznikla při Nadaci Sirius a finalizuje velmi podrobnou příručku 
s doporučeními pro praxi pro praktické lékaře pro děti a dorost k problematice týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dětí. Členy pracovní skupiny jsou autorský tým, zástupci 
odborné veřejnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
spravedlnosti a samozřejmě i Ministerstva zdravotnictví. Resort MZd zastupuje členka 
pracovní skupiny, Ing. Štěpánka Tyburcová (Odbor zdravotní péče). 
 
Informace o plnění MŠMT: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-schvalil-minimalni-multioborove-standardy-pro-praci-s-detskymi-obetmi-nasili-v-rodine-192883/
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Vzhledem k plnění jiných úkolů spojených s epidemickou situací budou vybrané stávající 
přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
aktualizovány v roce 2022. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Splněno částečně 
 
Výbor doporučuje MPSV představit metodickou informaci pro OSPOD k poskytování 
sociálně-právní ochrany dětem ohroženým domácím násilím na jednom z příštích jednání. 
 
Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o přípravách aktualizace metodického pokynu 
č. 3/2010 upravujícího postup pracovníků a pracovnic OSPOD určující max. lhůtu do kdy 
kontaktovat dítě ohrožené domácím násilím a způsobu zahrnutí informace o vhodných 
nástrojích a doporučené standardy práce s dětmi ohroženými násilím v rodině a zapojit do 
těchto příprav Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Splněno částečně 
 
Výbor vítá zpracování metodiky Identifikace obětí trestných činů a doporučuje MV představit 
metodiku na jednom z příštích jednání Výboru. 
 
Výbor konstatuje, že cílem úkolu není, aby policie vykonávala rodinnou politiku, ale vybavit ji 
informacemi o tom, kdo v rámci ochrany dětí plní úkoly, které policie sama plnit nemůže. 
 
Výbor doporučuje MV vytvořit vzdělávací program pro pořádkovou a kriminální policii 
zaměřený na rozvoj kompetencí policistů a policistek při práci s dětmi a rodinami zasaženými 
domácím násilím (včetně vyhodnocování situace a mapování rizik) co nejdříve a zapojit do 
jeho příprav Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Splněno částečně 
 
Výbor vítá zpracování Minimálních multioborových standardů pro práci s dětskými oběťmi 
násilí v rodině a konstatuje, že ze strany ÚV ČR je opatření splněno a ze strany MZd 
nesplněno. 
 
Výbor konstatuje, že MZd neposkytlo relevantní informace k vyhodnocení opatření (dle 
indikátorů splnění výstupu).  
 
Výbor doporučuje MZd aktualizovat metodické opatření k postupu praktických lékařů 
a lékařek pro děti a dorost při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte v souladu s uvedenými standardy a zapojit do příprav aktualizace 
Výbor. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MŠMT aktualizovat metodické doporučení k primární prevenci rizikového 
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních co nejdříve a zapojit do 
příprav jeho aktualizace Výbor. 

 
Opatření č. 12: Připravit podklady k pilotnímu projektu specializované služby pro oběti 
sexuálního násilí  
 
Gestor: ÚV ČR ve spolupráci s MZd, MPSV, MV, MSp, MŠMT 
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Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Podpora zřízení pilotního centra pro oběti 
sexuálního násilí v rámci výzvy Norských 
fondů zaměřené na podporu dostupnosti 
specializovaných služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím. 

Zahrnutá podpora v rámci 
výzvy 

31. 12. 2021 
  
ÚV ČR  

 

Informace o plnění ÚV ČR: 
Podpora vzniku komplexních center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí 
byla zahrnuta v rámci výzvy Norských fondů „HROVA3 - Podpora specializovaných služeb 
pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí“, kterou MF ve spolupráci s ÚV ČR 
vyhlásilo dne 25. listopadu 2020.“ V rámci výzvy bylo podpořeno celkem 5 komplexních 
center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí včetně projektu organizace 
proFem „Centrum pro oběti sexuálního násilí“. V roce 2022 projekt počítá se stavebními 
úpravami objektu, proškolením pracovnic a přípravou příslušných metodik. Se spuštěním 
provozu centra se předběžně počítá na konci roku 2022. 

 

Stanovisko Výboru: Splněno 

 
Opatření č. 13: Zohledňovat specifické potřeby obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí v rámci reformy péče o duševní zdraví 
 
Gestor: MZd 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

V rámci implementace reformy duševního 
zdraví jsou při pilotních projektech nových 
služeb reflektovány potřeby zohledňující 
obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí (ve spolupráci s Výborem) 
 

Přizvání zástupců a 
zástupkyň Výboru pro 
prevenci domácího násilí 
a násilí na ženách do 
Pracovní skupiny MZd 
k reformě péče o duševní 
zdraví 

31. 12. 2019 
 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MZd, MPSV ve 
spolupráci s ÚV ČR  

 

Informace o plnění MZd: 
Přítomnost násilí v blízkých vztazích je důležitou komponentou řešenou v projektech reformy 
duševního zdraví. Specificky v projektu „Nové služby“ se cíleně pracuje s dětmi v riziku 
rozvoje duševním onemocněním v kontextu násilí v rodině a obdobně i s dalšími cílovými 
skupinami. Na konci roku vznikla Mezirezortní koordinační skupina pro dětské duševní zdraví 
při RVDZ a zástupci/zástupkyně výboru budou přizváni k účasti. Mgr. Klára Šimáčková-
Laurenčíková, která je na MZ gestorkou v projektu realizovaného v rámci reformy duševního 
zdraví, aktivně spolupracuje s Výborem - je členkou výboru i pracovní skupiny pro vytvoření 
standardů práce s dětmi zasaženými násilím. Předmětné téma je tak do aktivit reformy 
přenášeno a zároveň je i zajištěna zpětná vazba o postupu reformy směrem ke 
členkám/členům Výboru. 
 
Informace o plnění MPSV: 
MPSV je připraveno spolupracovat na realizaci tohoto opatření, a to zejména podporou 
sociálních služeb, které jsou poskytovány dané cílové skupině, účastí na společných 
jednáních apod. 
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Informace o plnění ÚV ČR: 
Úřad vlády byl v roce 2020 osloven ze strany MZd ohledně nominace zástupce či 
zástupkyně do Pracovní skupiny MZd k reformě péče o duševní zdraví. Za Výbor pro 
prevenci domácího násilí a násilí na ženách byla nominována PhDr. Marvánová Vargová. 
Dne 7. 9. 2020 proběhla schůzka s MUDr. Protopovou a předsednictvem Výboru k opatření 
Národního akčního plánu duševního zdraví 2020-2030 směřujícího k přípravě sítě center 
krizové pomoci mj. pro oběti domácího a sexuálního násilí a zajištění její návaznosti na síť 
sociálních služeb pro oběti těchto forem násilí. Zástupci a zástupkyně ÚV ČR a Výboru 
nebyli během uplynulého roku pozváni na setkání Pracovní skupiny k reformě péče 
o duševní zdraví ani na jiné jednání k zohlednění potřeb obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí v rámci reformy péče o duševní zdraví. 

 

Stanovisko Výboru: Neplněno 
 
Výbor konstatuje, že v roce 2021 neproběhlo žádné jednání k zohlednění problematiky 
domácího a genderově podmíněného násilí v rámci reformy duševního zdraví za účasti 
zástupců a zástupkyň MZd a Výboru. 
 
Výbor doporučuje MZd zintenzivnit spolupráci s Výborem na implementaci opatření 4.3.1 
Národního akčního plánu duševního zdraví 2020-2030: „Posílit krizová centra a služby, 
zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd“ a realizovat jednání 
Pracovní skupiny MZd k této problematice za účasti zástupců a zástupkyň MPSV a Výboru 
co nejdříve. 

 
Opatření č. 14: Zvýšit bezpečí a ochranu osob ohrožených domácím a genderově 
podmíněným násilím prostřednictvím vyhodnocování rizik a potřeb osob ohrožených 
a přístupu založeného na identifikaci potřeb osob ohrožených  
 
Gestor: ÚV ČR  
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Analýza existujících nástrojů k identifikaci a 
vyhodnocování rizik a potřeb osob 
ohrožených domácím a genderově 
podmíněným násilím pro profese, které 
přicházejí do styku s osobami ohroženými 
tímto násilím a jejich dětmi 

Zveřejněná analýza 31. 12. 2021 
  
ÚV ČR 

Doporučené vhodné nástroje k identifikaci 
a vyhodnocování rizik a potřeb osob 
ohrožených domácím a genderově 
podmíněným násilím pro profese, které 
přicházejí do styku s osobami ohroženými 
tímto násilím. 

Informace o doporučených 
vhodných nástrojích  

31. 12. 2021 
  
ÚV ČR 

 

Informace o plnění ÚV ČR: 
Příprava a realizace analýzy existujících nástrojů k identifikaci a vyhodnocování rizik a potřeb 
osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím a určení jednotného nástroje 
k identifikaci a vyhodnocování rizik a potřeb osob ohrožených domácím a genderově 
podmíněným násilím pro profese, které přicházejí do styku s osobami ohroženými tímto 
násilím byla zahájena v únoru 2021. Aktuálně probíhá finalizace analýzy s předpokládaným 
dokončením v březnu 2022. Součástí analýzy jsou i doporučené vhodné nástroje 
k identifikaci a vyhodnocování rizik a potřeb osob ohrožených domácím a genderově 
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podmíněným násilím pro profese, které přicházejí do styku s osobami ohroženými tímto 
násilím.  

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Splněno částečně 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Splněno částečně 
 
Výbor doporučuje ÚV ČR dokončit a zveřejnit analýzu existujících nástrojů k identifikaci 
a vyhodnocování rizik a potřeb osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím 
včetně doporučených vhodných nástrojů k identifikaci a vyhodnocování rizik a potřeb osob 
ohrožených pro profese, které s nimi přicházejí nejčastěji do styku, co nejdříve a představit ji 
na nejbližším jednání Výboru. 

 
Opatření č. 15: Zajistit financování a nepřetržitý provoz bezplatné telefonické pomoci 
obětem domácího a genderově podmíněného násilí 
 
Gestor: MV 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Nepřetržitý provoz stávající bezplatné linky pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí 

Zajištěný provoz a 
financování 
stávající linky 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV  

 

Informace o plnění MV: 
MV spravuje dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské 
krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice. V každém roce 
je na dotační program alokována částka 2 miliony korun. Pouze v roce 2019 došlo 
k jednorázovému navýšení o 100 tisíc korun. MV dlouhodobě podporuje tyto linky: Linka pro 
rodinu a školu 116 000/Linka ztracené dítě 116 000; Linka bezpečí 116 111 a Linka pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí 116 006.  

 

Stanovisko Výboru: Plněno 
 
Výbor doporučuje MV nadále podporovat nepřetržitý provoz stávající bezplatné linky pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí a rozšiřovat tuto podporu. 

 
Opatření č. 16: Posilovat kapacity intervenčních center v oblasti domácího násilí 
prostřednictvím Norských fondů 
 
Gestor: MF ve spolupráci s ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Výzva zaměřená na posilování interdisciplinární 
spolupráce prostřednictvím zvyšování kapacit 
intervenčních center 

a) Vyhlášení výzvy 
na podporu 
interdisciplinární 
spolupráce 
b) Počet 
podpořených 
projektů a jejich 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech  
 
MF ve spolupráci 
s ÚV ČR 
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rozpočet (v letech 
2020 – 2022) 

 

Informace o plnění MF: 
Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR aktuálně připravuje výzvu „HRMGSB - 
Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí“, její 
vyhlášení je plánováno na druhou polovinu ledna 2022. Předpokládaný termín vyhlášení je 
nastaven s ohledem na přípravu a vyhlašování dalších výzev Programu Lidská práva, 
začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí. Počet podpořených projektů 
bude znám po ukončení procesu hodnocení žádostí o grant a výběru projektů (2. – 3. čtvrtletí 
2022).  
 
Doplňující informace o plnění ÚV ČR: 
Výzva s názvem „Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově 
podmíněného násilí“ byla vypsána dne 18. ledna 2022. Celková finanční alokace výzvy 
představuje 26,5 mil. Kč. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant byla stanovena 12. 
dubna 2022. 

 

Stanovisko Výboru: Plněno 
 
Výbor vítá vyhlášení výzvy zaměřené na podporu mezioborové spolupráce v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí. 
 
Výbor doporučuje MF informovat Výbor o počtu, obsahu a finanční alokaci podpořených 
projektů co nejdříve. 

 
Opatření č. 17: Podporovat dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím prostřednictvím Norských fondů 
 
Gestor: MF ve spolupráci s ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Výzva zaměřená na podporu dostupnosti 
specializovaných služeb pro osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím (vč. 
utajených azylových domů) zohledňující postavení a 
specifické potřeby osob čelících vícečetné 
diskriminaci  

a) Vyhlášení výzvy 
na podporu 
dostupnosti 
specializovaných 
sociálních služeb 
(vč. utajených 
azylových domů) 
b) Počet 
podpořených 
projektů a jejich 
rozpočet (v letech 
2020 – 2022) 

31. 12. 2019 
a průběžně 
v následujících 
letech  
 
MF ve spolupráci 
s ÚV ČR  

 

Informace o plnění MF:  
Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR připravilo v roce 2020 výzvu „HROVA3 
- Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí“, 
kterou vyhlásilo dne 25. listopadu 2020. Termín ukončení příjmu žádostí o grant byl nastaven 
na 15. března 2021. Výzva HROVA3 podpořila zajištění dostupnosti specializovaných služeb 
(ambulantních, pobytových, krizových a terénních) osobám ohroženým domácím  
a genderově podmíněným násilím a tím reagovala na dlouhodobý nedostatek 
specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.  
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Celkem bylo předloženo 15 žádostí o grant, z toho jeden žadatel nesplnil kritéria formálních 
náležitostí a oprávněnosti a byl tak vyřazen z dalšího hodnocení. Na základě posudků 
hodnotící komise bylo nakonec podpořeno 5 žádostí za téměř 51,6 mil. Kč a další 1 žádost 
byla doporučena jako rezervní.  
 
Všechny podpořené projekty (Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě, Centrum pro oběti 
sexuálního násilí, Centrum Agáta, ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem 
Domácího a genderově podmíněného násilí a Vypořádejme se s porodnickým násilím) 
přispějí ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany 
stávajících poskytovatelů. 

 

Stanovisko Výboru: Plněno 
 
Výbor vítá podporu dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím prostřednictvím výzvy z Norských fondů. 

 
Oblast č. 3: Zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím 
 
Opatření č. 18: Zajistit možnost průběžného vzdělávání justičních čekatelů a čekatelek, 
soudců a soudkyň a státních zástupců a zástupkyň v tématu rozhodování o svěření 
dítěte do péče a úpravě styků násilného rodiče s dítětem a standardizaci práce 
soudních znalců a znalkyň v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí 
 
Gestor: MSp 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Každoročně vypsaná nabídka kurzů Justiční 
akademie pro justiční čekatele a čekatelky, soudce a 
soudkyně a státní zástupce a zástupkyně k tématu 
rozhodování o svěření dítěte do péče a úpravě styků 
násilného rodiče s dítětem 
 

a) Počet 
vypsaných kurzů 
b) Počet účastníků 
a účastnic 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MSp 

 

Informace o plnění MSp: 
Dne 4. května 2021 se uskutečnil seminář Použití zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 
trestných činů v rodinněprávních sporech, který se zaměřil na příklady dobré a špatné praxe 
při rozhodování v rodinněprávních věcech s přítomností násilí. Seminář se konal online 
a absolvovalo ho celkem 26 osob z řad soudců (10), čekatelů (3) a asistentů (12). Jeden 
účastník byl v Ministerstva spravedlnosti. Lektorka: JUDr. Lucie Hrdá.  
Speciálně pro cílovou skupinu asistentů a čekatelů se dne 12. listopadu 2021 uskutečnil 
seminář Řízení ve věcech rodinněprávních a vybrané problémy zákona o zvláštních řízeních 
soudních. Absolvovalo ho celkem 46 účastníků, lektorkou byla JUDr. Blanka Trávníková 
z MS Praha.  
 
Na 22. dubna 2022 je plánován seminář Násilí v rodině, pro opatrovnické soudce 
a soudkyně. Seminář je připravovaný ve spolupráci s centrem Locika.   

 

Stanovisko Výboru: Plněno 
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Výbor doporučuje MSp nadále pokračovat ve vypisování kurzů v rodinně právní oblasti 
s důrazem na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí a motivovat soudce 
a soudkyně k účasti na těchto kurzech. 

 
 
Opatření č. 19: Zvýšit informovanost soudců a soudkyň a státních zástupců 
a zástupkyň o problematice domácího a genderově podmíněného násilí a výstupech 
v této oblasti 
 
Gestor: MSp 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Každoročně vypsaný kurz Justiční akademie pro 
soudce a soudkyně k tématu rozhodování soudů 
v případech znásilnění a dalších forem násilí na 
ženách 
 

a) Vypsaný kurz 
b) Počet účastníků 
a účastnic 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MSp 

Školení Justiční akademie zaměřené na další 
prohlubování specializace státních zástupců a 
zástupkyň na případy domácího a genderově 
podmíněného násilí  

Počet vypsaných 
školení Justiční 
akademie a jejich 
kapacita letech 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MSp 

 

Informace o plnění MSp: 
Výstup č. 1: 
Dne 15. 6. 2021 proběhl v Praze jednodenní seminář Domácí násilí, který byl živě přenášen 
do justice. První část semináře byla věnována forenzně psychologickému pohledu 
na problematiku domácího násilí a zaměřila se mimo jiné na znaky svědčící pro genderově 
podmíněné násilí, možnosti a limity soudně znaleckých psychologických posudků 
v případech domácího násilí, analýzu vývoje a dynamiky násilného vztahu, a posouzení 
chování obou partnerů. Druhá část semináře byla věnována judikatuře Nejvyššího soudu 
a zajištění potřeb zvlášť zranitelných obětí v trestním řízení. Stream sledovalo 49 zájemců, 
prezenčně bylo přítomno 13 účastníků (2 soudci, 3 státní zástupci a 8 asistentů a právních 
čekatelů).  
 
Dne 11. 11. 2021 proběhl k tématu domácího násilí v Kroměříži jednodenní seminář, který 
byl rovněž streamován. Seminář byl zaměřen na specifika domácího násilí v trestním řízení 
z pohledu státního zástupce (se zaměřením na ustanovení § 199 tr. zák, včetně způsobu 
realizace výslechu poškozených a dalších svědků v přípravném řízení a u hlavního líčení), 
z pohledu specializovaného advokáta – zmocněnce (psychika oběti domácího násilí 
a zajištění potřeb obětí domácího násilí) a z pohledu Policie ČR. Účastníci byli seznámeni 
také s příslušnou judikaturou Nejvyššího soudu. Stream sledovalo 75 zájemců, prezenčně 
bylo přítomno 14 účastníků (3 soudci, 7 státních zástupců a 4 asistenti a právní čekatelé).  
 
Téma domácího násilí bylo též obsahem semináře Psychologie výslechu dospělých I. a II. 
Lektorka PhDr. Jindřiška Záhorská, Ph.D. (soudní znalkyně, klinická psycholožka) se 
v seminářích zaměřila na problematiku výslechu obětí včetně obětí sexuálního zneužívání 
(vedení výslechu, problematika věrohodnosti výpovědi, osobnost oběti). Součástí byla též 
samostatná část věnovaná tématu znásilnění. Semináře Psychologie výslechu dospělých I. 
ve dnech 21. – 22. 6. 2021 se zúčastnilo 15 účastníků z řad soudců a státních zástupců. 
Psychologie výslechu dospělých II. ve dnech 9. - 10. 9. 2021 se zúčastnilo 12 soudců 
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a státních zástupců. Seminář není možné s ohledem na jeho povahu přenášet živě 
do justice, probíhá tak pouze prezenčně. Běžně jsou realizovány 2 běhy těchto seminářů/rok. 
S ohledem na situaci se v loňském roce podařilo zrealizovat pouze jeden běh. 
 
Právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím včetně ochrany osoby ohrožené 
domácím násilím formou předběžných opatření podle § 400 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních bylo zmíněna také na semináři Postavení a práva 
poškozeného a oběti trestného činu v trestním řízení, který proběhl 15. 11. 2021 v Kroměříži. 
Semináře se prezenčně zúčastnilo 25 účastníků (6 soudců, 6 státních zástupců, 13 asistentů 
a justičních a právních čekatelů). Seminář byl živě přenášen do justice (38 sledujících) a byl 
z něj pořízen záznam, který si mohou zájemci kdykoliv pustit v systému ASJA.  
 
Dále se 24. 2. 2021 v Praze uskutečnil 1 jednodenní online-stream seminář Obchodování 
s lidmi zaměřený i na obchodování s lidmi v oblasti sexuálního vykořisťování, obchodování 
s dětmi a jiné formy vykořisťování; identifikace obětí, zásada non-punishment, programy 
podpory obětí v ČR; 50 účastníků.  
 
Dále se uskutečnily: 
2 jednodenní webináře - workshopy ve spolupráci s Forem pro Lidská práva a International 
Commission of Jurists s podporou Justiční akademie PRACTICE (Procesní práva 
pro všechny děti v justici, Právo dítěte na individuální posouzení, Právo dítěte v konfliktu 
se zákonem) 28.4.2021,29.4.2021 (25 účastníků přes akademii), 2 vícedenní semináře  
Kyberkriminalita - vybrané otázky zaměřené i na kybernásilí a sexuální násilí na internetu či 
jeho prostřednictvím; 3.6.-4.6.2021 Kroměříž - prezenčně 23 účastníků + stream 45 + 33 
účastníků + 2.11.-3.11.2021 Praha - prezenčně, 52 účastníků, 1 jednodenní prezenční 
seminář  Hate crime (zaměřený m. j. i na LGBT komunitu),  7.10.2021 Praha, prezenčně, 30 
účastníků. 
 
Výstup č. 2: 
V roce 2021 došlo v rámci projektu Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob 
ke spravedlnosti k vytvoření českého překladu e-learningového kurzu z dílny Rady Evropy 
HELP Násilí na ženách a domácí násilí. Jde o velmi kvalitní a komplexní kurz, který byl 
otevřen ke studiu pro českou justici v průběhu roku 2021.   

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno 
 
Výbor doporučuje MSp každoročně vypisovat kurz Justiční akademie pro soudce a soudkyně 
specificky zaměřený na rozhodování soudů v případech znásilnění. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno 
 
Výbor vítá vytvoření českého překladu e-learnigového kurzu Rady Evropy Násilí na ženách 
a domácí násilí. 
 
Výbor doporučuje MSp motivovat státní zástupce a zástupkyně k absolvování uvedeného e-
learningového kurzu a představit jej na jednom z příštích jednání Výboru. 

 
Opatření č. 20: Zvýšit informovanost osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím o jejich právech vč. možnosti vymáhat odškodnění a poskytnutí 
peněžité pomoci 
 
Gestor: MV 
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Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Školení pro policisty a policistky zaměřené na způsob 
jak stručně a jasně informovat osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím o jejich 
právech a dostupné pomoci (vč. způsobu využívání 
revidovaných formulářů) 

a) Počet školení 
b) Počet 
proškolených 
policistů a 
policistek 

31. 12. 2019  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 

 

Informace o plnění MV: 
Problematika informovanosti osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím 
o jejich právech je standardně součástí školení metodiků a dalších policistů dle pokynu PP 
č. 291/2017 (viz informace k plnění opatření č. 01) v oblasti obětí trestných činů. V době 
mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 nebylo možné pořádat žádná další 
úzce specializovaná školení. 

 

Stanovisko Výboru: Plněno částečně 
 
Výbor vítá proškolováni policistů a policistek služby pořádkové policie a služby kriminální 
policie ohledně informovanosti obětí trestné činnosti o jejich právech. 
Výbor doporučuje MV v rámci tohoto proškolování klást důraz na způsob, jak stručně a jasně 
informovat specificky osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím o jejich 
právech a dostupné pomoci (vč. způsobu využívání revidovaných formulářů). 
 
Výbor doporučuje realizovat samostatné pravidelné školení pro policisty a policistky 
specificky zaměřené na způsob jak stručně a jasně informovat osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím o jejich právech a dostupné pomoci co nejdříve. 

 
Opatření č. 21: Vyhodnotit a podle výsledků pilotního projektu případně rozšířit využití 
signalizačního zařízení pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím do dalších krajů 
 
Gestor: MV 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Případné rozšíření využívání signalizačního zařízení 
pro osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím do dalších krajů (po 
vyhodnocení pilotního projektu a odstranění 
technických překážek) 

Počet krajů 
v daném roce, 
které nově 
využívají zařízení 

31. 12. 2020  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 

 

Informace o plnění MV: 
Případné rozšíření využívání signalizačního zařízení pro osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím do dalších krajů (po vyhodnocení pilotního projektu 
a odstranění technických překážek). 

 

Stanovisko Výboru: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MV informovat Výbor o dalších krocích, které proběhly po ukončení 
a vyhodnocení pilotního projektu v roce 2019 za účelem případného rozšíření využívání 
signalizačního zařízení pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím do 
dalších krajů. 
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Opatření č. 22: Snížit počet opakovaných výslechů dětských i dospělých obětí 
domácího a genderově podmíněného násilí 
 
Gestor: MV 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Analýza využívání výslechových místností a množství 
opakovaných výslechů obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí 

Zveřejněná 
analýza 

31. 12. 2020  
 
MV 

Školení policistů a policistek jak vést výslechy obětí 
domácího a genderově podmíněného násilí (včetně 
dětí) 

a) Počet školení 
b) Počet 
proškolených 
policistů a 
policistek 

31. 12. 2021  
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 

 

Informace o plnění MV: 
Výstup č. 1: 
V roce 2021 bylo provedeno přibližně 2000 úkonů v SVM.  
K datu 24. ledna 2022 nejsou známa přesná data, která budou k dispozici začátkem února 
2022. 
 
V roce 2021 byly financovány 4 SVM, a to jak z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni (Krnov, Žatec), tak z Programu vnitrorezortu (SPŠ a VPŠ Praha Hrdlořezy a Náchod). 
Celkem bylo od roku 2007 vynaloženo na modernizaci či nové SVM 17.726.724,-Kč.  
 
Množství opakovaných výslechů Policie ČR nesleduje. Viktimizace oběti je snižována tím, že 
je výslech prováděn šetrně, a tak, aby nemusel být opakován. Jsou využívány SVM 
a videokonferenční přenosy výslechů. K opakování výslechu může dojít z různých důvodů, 
např. se vyskytnou nové okolnosti, ke kterým je oběť třeba vyslechnout. Oběť podává trestní 
oznámení (event. vysvětlení), kde jsou zjištěny okolnosti odůvodňující zahájení úkonů 
trestního řízení, poté je vyslechnuta v procesním postavení svědka a výslech v hlavním 
líčení je na zvážení soudu.  
V analýze opakovaných výslechů obětí by kromě jejich množství bylo třeba stanovit  
1) co je myšleno opakovaným výslechem  
2) důvod, proč byl opakován 
Poté by provedená analýza mohla ukázat nadbytečné úkony.  
 
Doplňující informace o plnění MV: 
Věc lze rozdělit na dvě samostatné skupiny, a to a) využívání speciálních výslechových 
místností (dále jen „SVM“) a b) opakované výslechy obětí násilného chování. Tyto dvě 
skupiny spolu mohou a nemusí souviset.  
 
ad a) každá oběť (a nejenom zvlášť zranitelná) může být vyslechnuta v SVM, pokud je to pro 
ni vhodné z hlediska důsledků trestného činu (sekundární viktimizace, prožívání činu, 
pozůstalý apod.) Ne každá oběť si tuto variantu vybere, zejména pokud jsou prostory, kde je 
veden úkon s obětí, zařízeny způsobem vstřícným pro oběť. Důležitým faktorem pro policisty 
je i fakt, že úkon provedený v SVM je nahráván a následně je třeba učinit RUČNÍ přepis 
takového výslechu (viz trestní řád – protokolace). Proto lze provést tento výslech v SVM za 
použití přímé protokolace v PC. Jinými slovy pro oběť je nejdůležitější přístup policie a její 
profesionalita.  
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ad b) fáze přípravného řízení a jeho náležitosti jsou dané trestním řádem. Ideálním stavem 
by bylo, pokud by byl vyšetřující soudce. Nicméně v našich podmínkách je nutné, aby oběť 
nejprve sdělila, že se něco stalo, na základě jejího sdělení mohou být zahájeny úkony 
trestního řízení, kdy je podstatný výslech oběti v procesním postavení svědka. Záleží jen na 
uvážení soudu, zda bude oběť vyslýchat v hlavním líčení. V případě nových okolností je 
velmi pravděpodobný výslech k doplnění těchto okolností. Výslech oběti jako neodkladný a 
neopakovatelný úkon lze provést pouze za splnění daných podmínek. 
 
Nesouhlasíme zcela s vyjádřením o nesplnění úkolu, neboť z výše uvedeného je patrné, že 
nejprve by bylo třeba vytyčit cíl, kterého chceme touto analýzou dosáhnout. Je nutné 
zdůraznit, že postup policie je v souladu s trestním řádem, předpisy vnitřní povahy 
a přípravné řízení je dozorováno příslušným státním zastupitelstvím. Je možné nejprve 
Výbor seznámit se všemi aspekty použití SVM či opakování výslechu, a to i praktickou 
ukázkou SVM. 
 
Výstup č. 2: 
Z pohledu policejního prezidia ČR je tato problematika součástí akreditovaného 
vzdělávacího programu, v rámci kterého jsou proškolováni metodici KŘP i ÚO dle pokynu PP 
č. 291/2017. Policisté přímo ve výslechové místnosti nacvičují provádění úkonů trestního 
řízení včetně praktického předvedení komunikace s obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí za využití příslušné metodiky. V roce 2021 absolvovalo tento vzdělávací 
program 24 metodiků KŘP a ÚO (viz informace k opatření 01). V rámci instrukčně 
metodického zaměstnání ÚSKPV „Mládež, mravnost“ bylo dále proškoleno 50 policistů – 
specialistů SKPV z metodiky „Identifikace obětí trestných činů“ a metodických postupů při 
výslechu dětí a dalších zvlášť zranitelných obětí. 
 
MV odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání - v oblasti vzdělávání realizují 
policejní školy (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze a Vyšší policejní 
škola a Střední policejní škola MV v Holešově) akreditovaný vzdělávací program v oboru 
vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost. Problematika domácího násilí je 
zařazena průřezově do vzdělávacího programu v mnoha modulech, a to zejména Trestní 
právo, Policejní činnost, Kontrola kriminality, Kriminologie, Kriminalistika, Psychologie, 
Multikultura a především povinně volitelný modul Domácí násilí – zaměřený na danou oblast 
a záležitosti s tím související. 
 
V rámci modulu Informační systémy Policie ČR jsou se studenty prováděna řešení postupu 
při boji proti domácímu násilí, zápisy formulářů a další opatření související s touto 
problematikou. V souvislosti s problematikou domácího násilí byly zpracovány absolventské 
práce na témata - Vliv domácího násilí na děti, Domácí násilí na seniorech, Senioři jako oběti 
domácího násilí, kdy učitelé oddělení odborných předmětů byli vedoucími prací a oponenty. 
 
Doplňující informace o plnění MV: 
Policie realizuje školení pro policisty a policistky se zaměřením na způsob vedení výslechu. 
Toto školení je součástí odborné přípravy jak specialistů po linii mládeže, tak odborného 
kurzu zaměřenému na oběti trestných činů. Tento kurz probíhá ve vzdělávacím zařízení 
Pardubice Čeperka, kde nejen pro tyto účely vznikla speciální výslechová místnost. Účastníci 
kurzu provedou ukázkový výslech v SVM, kdy jejich postup z hlediska formálního i věcného 
je následně posouzen vyučujícím i psychologem. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Nesplněno 
 
Výbor doporučuje MV zpracovat samostatnou hlubší analýzu využívání výslechových 
místností a množství opakovaných výslechů obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí co nejdříve a zapojit do jejích příprav Výbor. 
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Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno 
 
Výbor doporučuje realizovat školení pro policisty a policistky specificky zaměřené na způsob, 
jak vést výslech osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím.  

 
Opatření č. 24: Vytvořit rezortní koncepční materiál pro boj s kybernásilím 
 
Gestor: MV 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Strategie prevence kriminality zahrnující oblast 
zaměřenou na prevenci kybernásilí.33 

Schválená 
strategie zahrnující 
oblast kybernásilí 

31. 12. 2021 
 
MV 

Implementace opatření Strategie prevence 
kybernásilí 

Každoroční 
informace o 
naplňování 
opatření strategie 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v následujících 
letech  
 
MV 

 

Informace o plnění MV: 
Strategie prevence kriminality (dále jen „Strategie“) je připravena k předložení vládě. Trvá 
rozpor s ministerstvem financí ohledně navýšení alokovaných prostředků na dotační 
programy. Úkoly ve Strategii jsou mj. zaměřeny na nastavení systému spolupráce a 
vzdělávání v oblasti prevence kybernetické kriminality na národní úrovni, nastavit a 
koordinovat systém v oblasti řešení kybernetické kriminality/kriminality páchané 
prostřednictvím informačních technologií, zejména na úrovni ÚSKPV PP ČR a KŘP, aktivně 
působit v oblasti prevence a osvěty kybernetické kriminality na všechny cílové skupiny 
s důrazem na skupiny zvlášť zranitelné v kyberprostoru, zejména děti a mládež, podporovat 
oběti kybernetické kriminality prostřednictvím sítě krajských poradenských a informačních 
center za využití metodiky pro práci a pomoc obětem kybernetické kriminality s cílem 
snižovat latenci kyberkriminality 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Splněno částečně 
 
Výbor vítá zpracování Strategie prevence kriminality zahrnující problematiku kybernásilí 
a domácího a genderově podmíněného násilí. 
 
Výbor doporučuje MV předložit Strategii prevence kriminality k projednání vládě co nejdříve. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MV informovat o naplňovaní opatření v oblasti kybernásilí a domácího 
a genderově podmíněného násilí v příštím roce. 

 
Opatření č. A3: Posílit důraz na prevenci kybernásilí34 
 

 
33 Reformulovaný výstup opatření na základě Aktualizace Akčního plánu schválené usnesením vlády ČR ze dne 
23. srpna 2021 č. 729. Blíže viz: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf>.   
34 Nově zařazené opatření na základě Aktualizace Akčního plánu schválené usnesením vlády ČR ze dne 23. 
srpna 2021 č. 729. Blíže viz: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf>.   

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
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Gestor: MŠMT, MV, ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Zvýšení ochrany žáků a žákyň a jejich kompetence 
rozpoznat nebezpečí, nebezpečný obsah či chování 
na internetu prostřednictvím vzdělávání a osvětových 
aktivit. 

Výčet osvětových 
aktivit 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v dalších letech 
 
MŠMT 

Zvýšení kompetence Policie ČR zasahovat v 
případech kyberšikany, kyberstalkingu a odstraňování 
nebezpečného či nenávistného obsahu na internetu 
(včetně sexist online hate speech) za účelem zvýšení 
bezpečí všech osob v kyberprostoru prostřednictvím 
proškolení policistů a policistek v této problematice. 

Počet 
realizovaných 
školení 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v dalších letech 
 
ÚV ČR, MV 

 

Informace o plnění MŠMT:  
MŠMT spolupracovalo na online kurzu kybernetické bezpečnosti „Bezpečně v kyber!“, který 
veřejnosti zpřístupnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). 
Kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou 
kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky a pracovnice 
vzdělávání a prevence, pedagogy a pedagožky i ředitele a ředitelky škol, ale nyní si jej může 
projít kdokoli, kdo má o problematiku zájem. První verze kurzu byla spuštěna na jaře 2020 
a prošlo jí 1804 účastníků z řad pedagogů a pedagožek, pracovníků a pracovnic prevence 
a dalších skupin. 
 
Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Kratší verze obsahuje základní lekce, jakými 
jsou například sexting (elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se 
sexuálním obsahem), netolismus (závislost na internetu) nebo kybergrooming (psychická 
manipulace prostřednictvím internetu). Časová dotace kurzu je přibližně 3 hodiny a po 
složení testu na konci kurzu mohou zaregistrovaní uživatelé získat certifikát. Celkem 
v základní verzi čeká uživatele 9 kapitol. V rozšířené verzi jsou kromě témat ze základní 
verze i další témata jako poruchy příjmu potravy a internet, rizika počítačových her nebo 
hatespeech (nenávistný projev). Rozšířená verze obsahuje i kapitoly k mediální gramotnosti 
(např. Hoax – podvodná, falešná zpráva), které pro kurz připravilo MŠMT ve spolupráci se 
Zvolsi.info. Celkově rozšířená verze uživateli či uživatelce zabere 6 hodin času a na jejím 
konci získá příslušný certifikát. Certifikát mohou získat jen registrovaní uživatelé či 
uživatelky, projít si kurz je však možné i bez registrace. 
 
Dne 22.3.2021 uspořádalo MŠMT a NÚKIB konferenci s panelovou diskuzí na téma 
kybernetické bezpečnosti dětí. První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se 
zaměřením na pedagogy a pedagožky a ředitele a ředitelky škol, kterým byla nabídnuta 
doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti 
i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové. Ve druhém bloku se 
pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě. 
 
Informace o plnění ÚV ČR:  
Úřad vlády ČR v březnu 2021 ustavil Pracovní skupinu k přípravě školení policistů 
a policistek v oblasti prevence kybernásilí a genderově podmíněného násilí včetně sexistické 
online hate speech. Pracovní skupinu tvořili zástupci a zástupkyně Ministerstva vnitra, 
Policejního prezidia, neziskového sektoru, pomáhajících organizací, akademie a práva. 
V červnu 2021 proběhla dva pracovní setkání, v rámci kterých byl prodiskutován a navržen 
formát a obsah školení pro policii tak, aby reagovala na potřeby systému a přinesla přidanou 
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hodnotu oproti již existujícím školením.  Na jednání pracovní skupiny navázaly intenzivní 
konzultace v menších pracovních skupinách a s jednotlivými experty a expertkami na 
specifické oblasti. Současně byla domluvena spolupráce s konkrétními odborníky 
a odbornicemi na témata kybernásilí a genderově podmíněného násilí ohledně lektorování 
školení. První pilotní školení byla připravována na listopad 2021. S ohledem na to, že 
plánovaný obsah i formát školení není možné realizovat on-line formou, musela být kvůli 
zhoršující se epidemické situaci však přesunuta na jaro 2022. Od podzimu 2021 probíhají 
práce na doprovodných učebních materiálech, které průběžně zohledňují aktuální témata 
a potřeby v této oblasti (genderově podmíněné násilí v kyberprostoru, genderově citlivé 
jednání s oběťmi, vyvracení mýtů a stereotypů a prevence sekundární viktimizace). 
 
Informace o plnění MV: 
Jsou připraveny dva druhy školení v gesci ÚV, ale nemohly se konat díky mimořádným 
opatřením v souvislosti s covid 19. Jejich konání je posunuto na rok 2022. 

 

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno částečně 
 
Výbor doporučuje ÚV ČR a MV realizovat školení policistů a policistek v oblasti prevence 
kybernásilí a genderově podmíněného násilí včetně sexistické online hate speech co 
nejdříve. 

 
Opatření č. A4: Zvýšení ochrany a zajištění bezpečí osob ohrožených domácím 
a sexuálním násilím během omezení svobody pohybu v důsledku krizových situací35 
 
Gestor: MV, MPSV, MZd, ÚV ČR 
 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Zohledňování potřeb a zajištění bezpečí osob 
ohrožených domácím a genderově podmíněným 
násilím při přípravě a vydávání opatření omezujících 
svobodu pohybu v důsledku krizových situací. 
 

Informace o 
vyhodnocení 
dopadů opatření 
na osoby 
ohrožené 
domácím a 
genderově 
podmíněným 
násilím 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV, MZd ve 
spolupráci s MPSV 
a MŠMT 

Průběžné vyhodnocování záznamů o případech 
domácího násilí, ke kterým PČR vyjela do společné 
domácnosti, z hlediska případného zvyšování počtu 
případů domácího násilí a průběžné reagování na 
případné zvyšování rizika domácího násilí. 

a) Informace o 
vyhodnocení 
hovorů a výjezdů 
policie v období 
krizové situace 
b) Opatření 
přijatá v důsledku 
případného 
zvýšení rizika 
domácího násilí 

31. 12. 2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV 
 

 
35 Nově zařazené opatření na základě Aktualizace Akčního plánu schválené usnesením vlády ČR ze dne 23. 
srpna 2021 č. 729. Blíže viz: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf>.   

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
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Metodické doporučení pro orgány sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) za účelem zajištění ochrany 
dětí před domácím násilím prostřednictvím podpory 
oběti zahrnující bezpečné, proaktivní a pravidelné 
kontaktování oběti domácího násilí v rodinách, kde 
probíhá násilí během omezení pohybu v důsledku 
krizových situací. 

Vydané 
metodické 
doporučení 

31. 12. 2021 
 
MPSV 
 

Informování poskytovatelů zdravotních služeb o 
skutečnosti, že oběti domácího a sexuálního násilí 
vyhledávají pomoc i během krizových situací a je 
třeba k nim přistupovat se zvýšenou pozorností. 

Způsob 
informování 
poskytovatelů  

31.12.2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
MZd 

Zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupné 
pomoci v oblasti sociálních služeb během omezení 
svobody pohybu osob v důsledku krizových situací 
prostřednictvím osvětových aktivit s důrazem na 
informace o dostupnosti pomoci pro osoby ohrožené 
domácím a sexuálním násilím (např. webové stránky, 
krizová telefonická linka pro veřejnost, kampaň na 
sociálních sítích, apod.). 

Realizované 
osvětové aktivity 

31.12.2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MPSV, ÚV ČR 

Zvyšování informovanosti původců a původkyň násilí 
v blízkých vztazích o dostupné pomoci během 
omezení pohybu osob v důsledku krizových situací 
prostřednictvím osvětových aktivit (např. 
prostřednictvím online kampaní, šíření letáků s 
přehledy dostupných služeb, informování apod.). 

Realizované 
osvětové aktivity 

31.12.2021 
a průběžně 
v následujících 
letech 
 
MV, ÚV ČR 

 

Informace o plnění MV: 
Výstup č. 1: 
V důsledku situace covid-19 byl upraven postup policie při provádění vykázání a již dne 
23. 3. 2020 byl rozeslán na všechna krajská ředitelství policie. V upraveném postupu byla 
upravena spolupráce s hygienickými stanicemi v případech ověřování nařízené karantény 
či izolace vykazované osoby. Spolupráce PČR, hygienických stanic a krizových štábů byla 
potvrzena usnesením vlády č. 341 ze dne 30. 4. 2020. Příkaz k vyčlenění objektu v majetku 
státu, kraje nebo obce k izolaci nebo karanténě fyzických osob může být vydán podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví.  
 
MV uveřejnilo na webových stránkách ministerstva www.mvcr.cz a na 
www.prevencekriminality.cz článek o násilných osobách v případech domácího násilí 
a možnostech pomoci prostřednictvím programů, které jsou podporovány v rámci dotačního 
programu OPK Prevence sociálně patologických jevů, a informace o dalších programech pro 
násilné osoby, včetně karty vykazované osoby, která je předávána policisty v rámci vykázání 
násilné osoby. 
 
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že byla přijata novela zákona o policii, ve které je  
- dítě vedeno jako ohrožená osoba 
- povinnost informovat násilnou osobu o možnosti terapeutického programu 
 
VYKÁZÁNÍ 
§ 44 
(1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, 
důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo 

http://www.mvcr.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
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svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat 
tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále jen 
„společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn 
tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Pokud společné obydlí obývá nezletilé dítě, 
považuje se za ohroženou osobu podle této hlavy.  
§ 45 
(3) Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o pomoci osobám 
s násilným chováním a o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím 
nezbytnou součinnost.  
 
Výstup č. 2: 
Počínaje dnem 1. 7. 2021 došlo k plánovaným změnám ve statistice za účelem kvalitnějšího 
sledování počtů domácího násilí. Do té doby byly sledovány pouze incidenty se znaky 
domácího násilí (všechny incidenty mezi osobami sdílejícími společné obydlí), které ale 
nakonec nemusely být vyhodnoceny jako domácí násilí (mohlo se jednat o jednorázový 
incident). Nově máme k dispozici počty incidentů, které jako domácí násilí vyhodnoceny byly, 
a to na základě údajů z formuláře, kteří policisté povinně vyplňují při každém výjezdu do 
společné domácnosti. Za druhé pololetí roku 2021 je evidováno celkem 4050 incidentů se 
znaky domácího násilí, z nichž 611 bylo vyhodnoceno jako domácí násilí, vykázání pak bylo 
provedeno ve 441 případech. Z toho vyplývá, že Policie ČR využila institut vykázání v cca 72 
% případech prokázaného domácího násilí. Vzhledem k tomu, že příslušné statistické údaje 
jsou k dispozici pouze za období 6 měsíců, relevantní hodnocení z hlediska nárůstu či 
poklesu počtu případů domácího násilí bude možné provést až v roce 2022. 
 
Doplňující informace MV o plnění výstupu č. 6: 
MV nebude vytvářet letáky s informovaností původců a původkyň násilí v blízkých vztazích o 
dostupné pomoci, o které informuje na svých webových stránkách.  V rámci svého dotačního 
programu podporuje NNO pracující s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích a tyto 
NNO informují veřejnost o možnosti již zmíněné pomoci. Pokládáme za účelnější stanovení 
povinnosti přímo zákonem, než rozdáváním letáků. Tohoto účelu bylo dosaženo novelizací 
zákona o PČR, kdy je policista povinen informovat násilnou osobu. Pro takové situace byl 
vytvořen v rámci policie seznam organizací na centrální úrovni, který si policie na lokální 
úrovni doplní o lokální kontakty. Informace o webových stránkách a novelizaci je výše, jen 
není označena číslem výstupu. 
 
Informace o plnění MPSV: 
MPSV zpracovalo v roce 2021 metodickou informaci pro OSPOD k poskytování sociálně-
právní ochrany dětem ohroženým situací domácího násilí. Metodická informace bude 
publikována v rámci sady metodických materiálů do konce března 2022. Součástí 
metodického pokynu není ukotvené povinnosti OSPOD kontaktovat pravidelně oběti 
domácího násilí, neboť výkon SPOD je určen individuálními potřebami dětí.  
 
V roce 2021 nebyla v důsledku koronavirové epidemie přerušena činnost dotčených 
sociálních služeb, neprobíhala tedy žádná specifická osvětová činnost pro osoby ohrožené 
domácím a sexuálním násilím.  
 
Informace o plnění MZd: 
Při vydávání mimořádných opatření omezujících pohyb osob byla sekcí HH primárně 
akcentována ochrana veřejného zdraví (přímé zdravotní dopady onemocnění covid-19). 
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, reprezentována hlavním hygienikem ČR 
s postavením náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, nedisponuje informacemi 
nezbytnými pro vyhodnocení dopadů přijatých opatření na osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím a v současné době není schopna zajistit plnění výše 
uvedeného opatření. 
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Pokud jde o informování poskytovatelů zdravotních služeb o tom, že oběti domácího 
a sexuálního násilí vyhledávají pomoc i během krizových situací a je třeba k nim přistupovat 
se zvýšenou pozorností, dle stanoviska věcně příslušných zástupců resortu by předmětné 
opatření v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 
– 2022 nemuselo být obsaženo, neboť poskytovatelé zdravotních služeb poskytují zdravotní 
péči na náležité odborné úrovni všem osobám bez rozdílu, tedy i obětem domácího 
a sexuálního násilí. Má-li však toto opatření být i nadále součástí Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí, navrhuje resort jeho splnění formou rozeslání 
uvedené informace/doporučení Asociaci nemocnic ČR, Asociaci českých a moravských 
nemocnic a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, které rozešlou příslušné 
sdělení konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb. Současně zveřejní tiskový odbor 
resortu tuto informaci na webu MZ ČR. 
 
Informace o plnění ÚV ČR: 
ÚV ČR realizoval kampaň ke zvýšení informovanosti veřejnosti o dostupných službách pro 
oběti a pachatele domácího a genderově podmíněného násilí v průběhu roku 2020 během 
první vlny pandemie a opatření vlády ČR souvisejících s šířením pandemie covid-19 nejvíce 
omezujících svobodných osob a současně nejvíce zvyšujících riziko eskalace násilí 
v blízkých vztazích. Ve zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupné pomoci pokračoval 
i v roce 2021. 
 
U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách realizoval ÚV ČR dne 22. listopadu 
2021 setkání s novináři a novinářkami k přestavení projektů podpořených z výzvy v rámci 
zaměřené na zvýšení dostupnosti specializovaných center pro oběti domácího a genderově 
podmíněného násilí. V rámci tohoto setkání bylo představeno 5 nových center komplexní 
specializované pomoci této cílové skupině v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě 
a Ostravě. Jedním představených projektů i vůbec první specializované centrum pro oběti 
sexuálního násilí v ČR. Blíže viz tisková zpráva: TZ: V ČR bude otevřeno pět nových center 
pro oběti domácího a sexuálního násilí | Vláda ČR (vlada.cz) či příspěvky na Facebookové 
stránce: To je rovnost – Příspěvky | Facebook, (1) To je rovnost – Příspěvky | Facebook. 
 
ÚV ČR také skrze svoje facebookové stránky pravidelně šířil např. povědomí o mezinárodní 
signalizaci nebezpečí násilí gestem ruky (29.3.2021 - 
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1590603957801855, 9. 11. 2021: To je rovnost 
– Příspěvky | Facebook, 18. 12. 2021: To je rovnost – Příspěvky | Facebook) či bezplatných 
linkách pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti 
s pokračující pandemií covid-19 (7. 12. 2021: To je rovnost – Příspěvky | Facebook). 
 
Dne 20. září 2021 proběhlo ve Strakově akademii setkání s novinářkami a novináři, kde byly 
představeny aktivity ÚV ČR a norské organizace Alternativa násilí v oblasti boje proti 
genderově podmíněnému násilí v blízkých vztazích zaměřené zejména na šíření 
edukativního filmu „Zuřivec“36 a práci s původci a původkyněmi násilí (blíže viz tisková 
zpráva: TZ: Zuřivec v českých věznicích. Domácí násilí může zastavit i práce s těmi, kteří se 
ho dopouští. | Vláda ČR (vlada.cz), či příspěvky na Facebookové stránce: (1) To je rovnost – 
Příspěvky | Facebook, (1) To je rovnost – Příspěvky | Facebook). 
 
V rámci Pracovní skupiny pro práci s násilnou osobou byl ve spolupráci s Institutem pro 
kriminologii a sociální prevenci také aktualizován přehled organizací pracujících s původci 
a původkyněmi násilí za účelem jeho dalšího šíření. ÚV ČR dále spolupracoval s MF na 
vypsání výzvy v rámci Norských fondů zaměřené na zvýšení dostupnosti programů 
pracujících s touto cílovou skupinou a realizoval ve spolupráci s MF seminář pro žadatele. 
Po vyhlášení výsledků této výzvy bude ÚV ČR šířit informaci o podpořených projektech. 

 

 
36 Blíže viz: <www.zurivec.cz>.   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-v-cr-bude-otevreno-pet-novych-center-pro-obeti-domaciho-a-sexualniho-nasili-192341/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-v-cr-bude-otevreno-pet-novych-center-pro-obeti-domaciho-a-sexualniho-nasili-192341/
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1759743374221245
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1765315840330665
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1590603957801855
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1750180428510873
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1750180428510873
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1777149979147251
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1769888036540112
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-zurivec-v-ceskych-veznicich--domaci-nasili-muze-zastavit-i-prace-s-temi--kteri-se-ho-dopousti--190732/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-zurivec-v-ceskych-veznicich--domaci-nasili-muze-zastavit-i-prace-s-temi--kteri-se-ho-dopousti--190732/
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1714362482092668
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1714362482092668
https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1721399968055586
http://www.zurivec.cz/
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Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: Plněno částečně 
 
Výbor konstatuje, že ze strany MV je opatření plněno a ze strany MZd neplněno. 
 
Výbor doporučuje MZd důsledně zohledňovat potřeby a zajištění bezpečí osob ohrožených 
domácím a genderově podmíněným násilím při přípravě a vydávání opatření omezujících 
svobodu pohybu v důsledku krizových situací. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: Plněno 
Výbor doporučuje MV informovat Výbor také o počtu volání na linku 158 se znaky domácího 
násilí a způsobech řešení případů vyhodnocených jako domácí násilí v rámci kterých 
nedošlo k vykázání (včetně jednotlivých počtů). 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: Neplněno 
 
Výbor doporučuje MSPV vydat metodické doporučení pro OSPOD za účelem zajištění 
ochrany dětí před domácím násilím prostřednictvím podpory obětí zahrnující bezpečné, 
proaktivní a pravidelné kontaktování oběti domácího násilí v rodinách, kde probíhá násilí 
během omezení pohybu v důsledku krizových situací co nejdříve. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: Neplněno 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: Plněno částečně 
 
Výbor konstatuje, že ze strany ÚV ČR je opatření plněno a ze strany MPSV neplněno. 
 
Výbor konstatuje, že i v roce 2021 byla přijata řada opatření v souvislostí s pandemií covid-
19, která zvýšila riziko eskalace domácího násilí v blízkých vztazích. 
 
Výbor doporučuje MPSV pravidelně realizovat osvětové aktivity zaměřené ke zvýšení 
informovanosti veřejnosti o dostupné pomoci v oblasti sociálních služeb s důrazem na 
informace o dostupnosti pomoci pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. 
 
Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: Plněno částečně 
 
Výbor konstatuje, že ze strany ÚV ČR je opatření plněno a ze strany MV plněno částečně. 

 

3.2. Shrnutí plnění Akčního plánu v roce 2021 
 

Akční plán obsahuje celkem 61 výstupů s termínem plnění v roce 2021 a nesplněných nebo 
částečně splněných výstupů z předchozích let. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu 
provedeného Výborem vyplývá, že z těchto 61 výstupů bylo splněno/plněno 23 (37,7 %), 
částečně splněno/plněno 17 (27,9 %) a nesplněno/neplněno 21 (34,4 %). Následující graf 
ukazuje plnění úkolů ze strany jednotlivých resortů, přičemž následující výstupy byly uloženy 
více resortům současně: výstup č. 4 opatření č. 2, výstup č. 4 opatření č 6, výstup č. 3 
opatření č. 11, výstup č. 1 opatření č. 13, výstup č. 3 opatření č. A3 a výstupy č. 1, 5, 6 
opatření č. A4.37 Z uvedeného grafu vyplývá, že nejúspěšnějším resortem v plnění výstupů 
Akčního plánu bylo v roce 2021 MSp. MSp splnilo/plnilo 7 z 7 výstupů s termínem plnění 
v roce 2021. Naproti tomu MZd splnilo/plnilo 0 ze 8 výstupů s termínem plnění v roce 2021. 

V roce 2021 Výbor nadále poskytoval resortům odbornou asistenci pro naplňování úkolů 
uložených na rok 2021. Plnění opatření Akčního plánu bylo pravidelně projednáváno na 

 
37 V celkovém hodnocení plnění výstupů jsou tyto výstupy započítány jen jednou.  V přehledu plnění Akčního 
plánu ze strany jednotlivých resortů je zohledněno plnění výstupu jednotlivých resortů. 
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jednáních Výboru a za účelem efektivnějšího plnění probíhaly v roce 2021 schůzky 
s jednotlivými resorty.  

Graf č. 4: Přehled plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých rezortů v roce 2021 

 
 
Oblast prevence domácího a genderově podmíněného násilí obsahuje celkem 25 výstupů 
s termínem plnění v roce 2021 a nesplněných nebo částečně splněných výstupů 
z předchozích let. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu provedeného Výborem vyplývá, že 
z těchto 25 výstupů bylo splněno/plněno 12 (48 %), částečně splněno/plněno 3 (12 %) 
a nesplněno/neplněno 10 (40 %).  

Oblast ochrana a podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím 
(včetně dětí) obsahuje celkem 19 výstupů s termínem plnění v roce 2021 a nesplněných 
nebo částečně splněných výstupů z předchozích let. Z těchto 19 výstupů byl splněno/plněno 
5 (26 %), částečně splněno/plněno 8 (42 %) a nesplněno/neplněno 6 (32 %). 

Oblast zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny osoby ohrožené domácím 
a genderově podmíněným násilím obsahuje celkem 9 výstupů s termínem plnění v roce 2021 
a nesplněných nebo částečně splněných výstupů z předchozích let. Z těchto 9 výstupů bylo 
splněno/plněno 5 (55,6 %), částečně splněno/plněno 1 (11,1 %) a nesplněno/neplněno 3 
(33,3 %). 

Aktualizace Akčního plánu schválená usnesením vlády ČR ze dne 23. srpna 2021 č. 729 
přinesla kromě reformulace stávajících opatření Akčního plánu také zařazení 4 nových 
opatření s 19 výstupy.38 Aktualizace obsahuje celkem 8 nově zařazených výstupů opatření 
s termínem plnění v roce 2021. Z těchto 8 výstupů bylo splněno/plněno 2 (25 %), částečně 
splněno/plněno 4 (50 %) a nesplněno/neplněno 2 (25 %).  

Následující graf ukazuje přehled plnění výstupů v roce 2021 v rámci jednotlivých 
strategických oblastí a nově zařazených opatření Akčního plánu. Z přehledu je patrné, že 
poměrově nejvíce jsou plněny výstupy v oblasti přístupu obětí ke spravedlnosti (62 % 
splněných/plněných výstupů) a nejméně v oblasti jejich ochrany a podpory (26,3 % 

 
38 Blíže viz: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf>. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Aktualizace_Akcniho_planu_DGPN.pdf
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splněných/plněných výstupů). Alarmující je také množství nesplněných/neplněných opatření 
v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí (40 %). Nově zařazená 
opatření Akčního plánu se daří plnit spíše částečně. 

Graf č. 5: Přehled plnění opatření Akčního plánu v rámci jednotlivých strategických oblastí 
a nově zařazených opatření 

 

*Nově zařazená opatření na základě Aktualizace Akčního plánu v roce 2021. 


