
 

       

 

Zápis z veřejné debaty „Domácí násilí“ 

Datum: 15. 5. 2018 

Místo: Třebíč, Katolické gymnázium  

Seznam zúčastněných: viz prezenční listina 

Zúčastněné organizace:  

Otevřená společnost o.p.s 

Městský úřad Třebíč + příspěvkové organizace města 

Policie ČR 

Místní organizace zaměřující se na podporu rodin, sociální oblast a prevenci násilí (poradna 

Ruth, Bílý kruh bezpečí a další) 

 

 

Průběh workshopu: 

Setkání jsme zahájily představením Otevřené společnosti a jejích hlavních aktivit. Stručně 

jsme také přiblížili projekt „Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR“ a vysvětlili jsme, proč je 

podpora rovnosti žen a mužů v obcích důležitá a jaké přínosy má pro celkovou kvalitu života 

v obci. Zmínili jsme i další oblasti, které s projektem souvisejí a v Třebíči se jim ve spolupráci 

s Městským úřadem věnujeme nebo chystáme věnovat (předlužení a exekuce, rovné 

příležitosti ve vzdělávání, zapojení žen do rozhodování a participativní komunální politika 

atd.). 

V úvodu jsme definovali domácí násilí, jeho hlavní charakteristiky a různé formy, a to i v 

obecnějším kontextu genderově podmíněného násilí a jeho souvislostí a dopadů v sociální a 

ekonomické oblasti. Vzhledem k převaze odborné veřejnosti v publiku jsme po obecnějším 

vhledu do problematiky mohli přejít ke konkrétním aspektům – zejména otázce legislativy 

(stručný přehled zásadních opatření, výhled do budoucna – např. Istanbulská úmluva). 

Značná část debaty se soustředila na praktickou stránku a sdílení příkladů dobré praxe při 

prevenci a řešení domácího násilí. 



 

Diskuze: 

Vzhledem k tomu, že téměř všichni v publiku se již zabývají oblastmi, která se problematiky 

domácího násilí přímo či nepřímo týká, rozproudila se živá odborná diskuze nejen mezi 

organizátory a publikem, ale také docházelo k podnětným výměnám zkušeností a náhledů 

mezi zúčastněnými navzájem. Diskuze tedy posloužila i jako neformální platforma pro dialog 

mezi organizacemi a institucemi, které běžně a poměrně úzce spolupracují, ale bývají 

v kontaktu jen v úředních záležitostech, a tedy ani nemají dost příležitostí obeznámit se 

vzájemně se svými zkušenostmi a dojmy. 

Některé další otázky se zaměřily na předcházení genderově podmíněného násilí u mládeže. 

Konkrétně například bylo zmíněno jedním z účastníků, že je potřeba prevenci současně 

směřovat nejen na potenciální oběti a jejich ochranu, ale také pracovat s předsudky nebo 

nedostatečnými informacemi, které mohou vést k tomu, že se někteří mladí lidé chovají 

agresivně či s nedostatečným respektem ve svých partnerských vztazích. 

Obecně zaznívala široká shoda na tom, že kromě odborných kompetencí a příslušné 

legislativy hraje velkou roli při řešení domácího násilí i ohleduplný přístup institucí nebo 

neziskových organizací – jako prevence sekundární viktimizace a pro usnadnění řešení 

následků.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy: 

Místní (převážně odborná) veřejnost získala důležité informace a především možnost sdílet 

zkušenosti a podněty – například byl zmíněn zájem, aby spolupracující instituce, organizace 

či jejich součásti (např. jednotlivé odbory úřadu) měly více možností sdílet zpětnou vazbu a 

příklady dobré praxe. 



K dispozici byly také letáky, brožury a další tištěné materiály (od základních informací až po 

podrobnější legislativní a odborné texty). Část z nich si účastnice a účastnice přímo 

rozebrali, zbylé materiály byly předány pracovnicím městského úřadu. Předány byly také 

kontakty na online zdroje a poradenské služby. 

S pracovnicemi městského úřadu bylo dohodnuto, že se této problematice budou dále 

důkladněji věnovat a zváží uspořádání dalších podobných akcí a případně zveřejnění článku 

na toto téma v místním zpravodaji či na webu obce. 


