
 

 

 

POZVÁNKA 
na veřejné slyšení, 

které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  
za odborné spolupráce s Persefona, z. s., Brno 

dne 4. října 2016 od 9:00 hodin  

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ na téma: 

Problematika sexuálního násilí 

v České republice 

Zahájení 

9:00 – 9:05 hod.  senátor Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, 

kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR 

Úvodní slovo 

9:05 – 9:15 hod.  senátor Peter Koliba, Mgr. Jitka Čechová, ředitelka, Persefona, z. s., Brno 

I. Pomoc a řešení případů sexuálního násilí z pohledu zdravotnictví 

 

9:15 – 9:30 hod.    doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., senátor PČR – „Je současná situace v 

poskytování pomoci obětem sexuálního násilí v ČR dostatečná?“   

9:30 – 10:00 hod.   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D., soudní znalec v oboru gynekologie, 

porodnictví a sexuologie, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a 

FN v Motole, Praha – „Pachatelé a oběti sexuálního násilí“ 

10:00 – 10:20 hod.  doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., proděkanka Fakulty 

bezpečnostního managementu pro vědu a výzkum Policejní akademie ČR 

v Praze – „Psychologické soudně znalecké šetření a policejní součinnost“ 

10:20 – 10:40 hod.  MUDr. Petr Kovář, gynekolog a vedoucí lékař Gynprenatal s.r.o., 

Havířov – „Gynekologická praxe v případech sexuálního násilí“ 

II. Zástupci neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb: 

praxe a výzkumy 

 

10:40 –11:15 hod.   Mgr. Jitka Čechová, ředitelka Persefona, z. s., Brno – „Praxe a 

výzkumná zjištění v oblasti odborné pomoci obětem sexuálního násilí“. 

Vystoupení  vychází z poznatků zjištěných v rámci projektu Z labyrintu 

násilí, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu 

Dejme (že)nám šanci. 



11:15 – 11:30 hod. PhDr. Lenka Simerská, genderová expertka, Nadace Open Society 

Fund Praha a Mgr. Michaela Svatošová, vedoucí projektu Stop 

kybernásilí na ženách a mužích, Gender Studies o.p.s., Praha – 

„Sexuální násilí v kyberprostoru“ 

11:30 – 11:45 hod.  Mgr. Lucie Šídová, ředitelka a Mgr. Petra Kutálková, spoluautorka 

výzkumu, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., Praha – „Sexuální násilí 

v sexbyznyse“ 

11:45 – 12:00 hod.  Mgr. Markéta Hronková, ředitelka La Strada Česká republika, o.p.s., 

Praha a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Slovak-Czech 

Women´s Fund – „Současná situace v obchodování s lidmi za účelem 

nucené prostituce“  

12:00 – 12:15 hod.  Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka, Bílý kruh bezpečí, z. s., Praha 

Přestávka na občerstvení 

 

III. Možné legislativní změny 

 

13:30 – 13:45 hod.  Mgr. Hana Wernerová, advokátka, Brno – „Oběť jakož to poškozená 

v sexuálně motivované trestné činnosti a její postavení v procesu“ 

13:45 – 14:00 hod.  JUDr. Kateřina Jirásková, státní zástupkyně, Městské státní 

zastupitelství v Brně – „Problematické oblasti při objasňování trestných 

činů na obětech sexuálního násilí“ 

IV. Zástupci parlamentu a státní správy 

 

14:00 – 14:15 hod.  Mgr. Radan Šafařík, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Úřad vlády 

ČR – „Priority a aktivity vlády v oblasti prevence a potírání sexuálního 

násilí“ 

14:30 – 14:45 hod.  Jitka Poláková, ředitelka, Pro Fem, o.p.s., Praha, místopředsedkyně 

Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády 

pro rovnost žen a mužů – „Sexuální násilí v kontextu Akčního plánu 

prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 

2018“ 

14:45 – 15:00 hod.  Mgr. Taťána Skalická, vedoucí Oddělení trestního přezkumu, 

Ministerstvo spravedlnosti ČR – „Statistiky trestního přezkumu“ 

15:00 – 15:15 hod.  PhDr. Petra Binková, Ph.D., Odbor prevence kriminality, Ministerstvo 

vnitra ČR – „Bezpečnostní politika a prevence kriminality“ 

Závěrečné slovo 

senátor Peter Koliba 

Jaromír Jermář v. r. 

předseda výboru 

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 3. října 2016 

na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz. 

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu. 

Prezence účastníků od 8:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. 

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin. 

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých 

vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením. 

mailto:borodacovah@senat.cz

