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 Pro Dialog, o.s. Podpora osob 
ohrožených DN, Restorativní 
programy(rodina,komunita)  

 Předsedkyně vládního Výboru pro 
prevenci DN při Radě vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů 

 Členka Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů   

 Problematiku DN sleduji víc než 20 
let 



Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí vůči ženám a domácího násilí přijata 

11.4. 2011 v Istanbulu   
 Veškeré akty fyzického,sexuálního,psychického 

nebo ekonomického násilí v rodině vůči blízkým 
osobám jsou porušováním lidských práv. ( a  to i 
po rozchodu – např.  neplacení alimentů).   

 Bezodkladná celistvá pomoc ohroženým osobám. 
Dostatečné kapacity pro utajené pobyty. 
(Ohlašování podezření na DN).   

 Podpora a ochrana dětem, vyhodnocování rizik 
při svěřování dětí do péče, při setkávání dětí s 
násilným rodičem.  

 

 



Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí vůči ženám a domácího násilí přijata 

11.4. v Istanbulu   

 

 23států, které úmluvu podepsaly, 
deklarují tím své úsilí úmluvu plnit.  

 ČR úmluvě rozumí opačně, až 
budeme vše plnit, podepíšeme. 
Právní řád ČR neumožňuje podpis 
úmluvy.  

 Možný výklad: Není to naše priorita. 

    

 



Úmluva požaduje  

 Úřady,instituce,úředníci, státní správa MUSÍ 

jednat v souladu s požadavkem rovnosti,musí 

aplikovat dělbu pravomocí mezi muži a ženami. 

  Společnost se zaměří na změnu společensky 

ustavených rolí v chování, aktivitách a 

atributech. 

 Organizovat kampaně. Stát se obrátí na média a 

soukromý sektor, především informačních a 

komunikačních technologií.  

 



Úmluva požaduje  

 Sběr dat a výzkum.  

 Monitorování plnění úkolů : „Grevio“. 

 V oblasti legislativy : přísnější 
tresty,ochranu svědka, bezplatnou 
právní pomoc, odškodnění, cizincům 
a cizinkám pobyt na území čl.státu 
nevázaný na násilného partnera. 



Úmluva požaduje  

Aby státy řešily všechny druhy násilí :  
fyzické, psychické, sexuální obtěžování, 
nucené sňatky, mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, obtěžování, nucené 
sterilizace či potraty, nezávisle na věku, 
etnickém původu či státní příslušnosti, 
náboženskému vyznání, sociálnímu 
původu, migračnímu statusu či sexuální 
orientaci oběti. 



Na podzim r. 2014 po opakovaných 

podnětech Výboru pro prevenci DN 

   MS začíná uvažovat o analýze textu 

úmluvy a její přípravě pro předložení 
vládě ČR 

 V čem je problém ? Legislativa ČR, 
obecnost pojmů v úmluvě, text je spíše 
proklamativní, rozpory vzhledem k 
rovnému přístupu  a otázky například nad 
tzv. pozitivní diskriminací žen.... 

  + otázka na tělo : Přínáší pro ČR úmluva 
vůbec NĚCO nového ????? Proč ji máme 
přijmout ???????  



NAP – aplikace Úmluvy . Vládní dokument, 

vláda sleduje jeho plnění (přijat 15.4.2011,nyní 

připravován  nový na další období 2015-18) 

 7 strategických cílů NAP :  
 

 

  

Podpora osob ohrožených domácím násilím  

Děti ohrožené domácím násilím  

Práce s násilnými osobami  

Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce  

Společnost a domácí násilí  

Analýzy a studie 

Legislativa 



32 úkolů resortům a dalším 

subjektům v rámci NAP 

 Jak se plní … 
 MPSV nemá kriteria pro specializaci služeb, 

výjimkou IC. Chybí ubytovací a následné 
odborné služby.   

 V praxi téměř chybí zařízení, která by pracovala 
s násilným rodičem na jeho rodičovských 
dovednostech a obnovení vztahu 
s dítětem.(Výjimka např.Pro Dialog)  

 MPSV ani jiný státní orgán nesleduje jev DN 
statisticky ani jinak. Takže nevíme….  

 



Přístupy resortů : Výbor, NNO versus Resorty, jak 

funguje spolupráce    

 Souhrnná zpráva o plnění  NAP : 

Co by se dělalo stejně a trochu se blíží 
problematice, to se vykáže.  

 Policie – tam, kde vyčlenění specialisté, 
práce kvalitní, např. Ostrava  

 Soudy – předávání podle bydliště, dlouhé 
doby, znalecké posudky, neznalost, 
nezájem.  

 OSPOD –ne vždy se vyhodnocují rizika pro 
dítě.         

 



Jak se žije rodinám s DN  

 Vykázání na 10 dní, IC 

 Děti – zmatené, ohrožené,ochraňují nebo 
se ztotožní se silnějším rodičem. 

 AD bezpečnější… 

 Předběžná opatření, svěření dětí do péče, 
výživné, dávky, tahanice  

 Specializace probíhá : OSPOD, v Praze 
dětská psych., dětská gyn. , gyn. v Podolí 
nově, ale mimo Prahu???   

 Práce s násilnou osobou ?  

 Mimo Prahu, jiné kraje : nedostupnost 
služeb.   



Specializace – cesta k plnění 

NAP i ÚMLUVY     
 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů  

 doporučuje Ministerstvu spravedlnosti a 
Ministerstvu vnitra přijetí opatření 
vedoucích k zavedení celorepublikové 
systémové specializace orgánů justice a 
Policie ČR na případy domácího násilí.  



Význam  Úmluvy. Jaký vliv ….. 

Symbolický, politický, dosahy do reality ?  
 

 

 

 Předsudky, fantazie, stereotypy … 

 Společnost ještě málo informovaná. 

 Úřady nepřipravené.  

 Resorty dělají, že dělají a přitom 
nedělají. Peníze výmluva, že nic 
nejde.  

 Ale už nakročeno dobrým směrem. 
NAP minulý, NAP na léta 2015 - 2018  



Děkuji 

 Přeji dobré podzimní a zimní dny. 

 Odvahu, pokoj  a radost v práci.  

    Mgr. Jindřiška Krpálková,  

           Pro Dialog, o.s. 

  ProDialogForum@gmail.com  
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