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Anotace 

Tato práce se zabývá vývojem politiky ochrany týraných dětí v českém státě v 

období od 60. let 20. století až po současnost.  Problematika týrání dětí je zachycena 

pouze ve formě psychického a fyzického týrání v rodinném prostředí, přičemž 

východiskem je syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN).  V rámci kapitoly 

„Teoretická východiska“ jsou též zmíněny příčiny týrání a formy prevence.  V prvé části 

analýzy jsou představeny proměny ve vývoji rodinného, trestního a mezinárodního 

práva a sociálně-právní ochrany dětí.  V centru pozornosti další části stojí aktéři, kteří se 

ochranou dětí zabývají - lékaři, sociální pracovníci a neziskové organizace.  V rámci 

analýzy jejich činnosti je chronologicky zachycen význam jejich role v systému ochrany 

dětí.  Poslední oblastí, kterou se tato práce zabývá, jsou výsledky odrážející 

implementaci politiky ochrany týraných dětí.  Jako zdroj údajů pro analýzu byla zvolena 

veřejně dostupná statistická data, která jsou předložena ve formě tabulek a grafů.  Tato 

práce má sloužit především těm, kteří si kladou otázku, zda dochází k pozitivním 

změnám v politice ochrany týraných dětí.   
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Annotation 

This thesis addresses the development of the child abuse protection policy in the 

Czech state from the 1960s’ up to the present.  The child abuse problem is captured only 

in the form of physical and emotional abuse in the family.  The basis of both forms of 

child abuse is the syndrome of child abuse and neglect (CAN).  The causes of child 

abuse and types of prevention are also pointed out in the chapter „Teoretická 

východiska.“  The first part of the analysis points out the transformations in the 

development of family law, criminal law, international law and the welfare-legal 

protection of children.  The next section of the thesis presents the main actors who deal 

with the protection of abused children - doctors, social workers and nongovernmental 

organizations.  The significance of their roles in the child protection system is 

chronologically captured within the analysis of their activities.  The last domain that the 

thesis deals with is the outcome reflecting the child protecting policy implementation.  

The analysis results from the publicly available statistical data that are shown in the 

form of tabs and graphs.  This thesis is intended for everyone who asks herself/himself 

if the child abuse protection policy in the Czech Republic brings out positive changes.  
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Vymezení poznávacího problému: 

Problematika týraných dětí je v dnešní době velice probíranou záležitostí.  Jak 

stát, tak i mnoho neziskových organizací se snaží o nalezení optimálního řešení, které 

by ohroženým, ale i poznamenaným dětem pomohlo.  Jak poznat, že jde o týrání?  

Výstižnou definicí týrání dětí je tato: 

 „Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, vědomé (popřípadě i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné 

osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje 

tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt.“ 1 

Týrání může být ještě děleno na aktivní, dítě je pod neustálým tlakem, nebo 

pasivní, dítě je ignorováno a zanedbáváno. Jakékoliv týrání negativně působí na vývoj 

dítěte, dítě citově strádá, je vystaveno tělesným trestům a jeho vývoj není přirozený.  K 

fyzickému týrání patří strkání, fackování, kopání, pálení, škrcení, svazování, atd. a je 

v uvozovkách tím lepším, jelikož je alespoň viditelné.  Lidé v okolí dítěte mají šanci 

týrání odhalit.  Psychické týrání mnohdy na povrchu znát není a špatně se dokazuje.  

Patří sem vyhrožování, vyčítání, využívání ve svůj prospěch, nadávání, atd.  Týrané děti 

chování svých rodičů, nebo jiných dospělých, respektují, jelikož svět dospělých je pro 

ně vzorem a realitou.  Dítě, které vyrůstá v problémovém prostředí, nevidí na tyranském 

chování dospělých nic špatného.  Jednoduše se s takovým stavem smíří a někdy bere 

vinu i samo na sebe. 

                                                           

1  http://www.mucl.cz/aktualni-zpravodajstvi/z-uradu-a-organizaci/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi-/prevence-

ohrozenych-deti.html 
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Ty, kteří děti týrají, lze rozdělit do dvou skupin.  V první jsou psychopatické 

osobnosti, často s kriminální minulostí a závislostí na alkoholu či drogách, s rysy 

agresivity. V těchto rodinách dochází nejčastěji ke smrtelným následkům a týrané dítě je 

zde přímo ohroženo na životě a zdraví. Náprava je obvykle nemožná, takže jedinou 

záchranou je včasné odebrání dítěte a zajištění náhradní rodinné péče. 

Do druhé skupiny patří jedinci osobnostně nevyzrálí, často přetížení, stresovaní, 

bez dostatečné empatie, kteří nepřiměřeným a surovým trestáním řeší zpravidla 

výchovné či výukové problémy. S těmito rodinami, pokud je vytvořen citový vztah k 

dítěti, je možno pracovat a popř. i pod hrozbou trestního stíhání je přimět ke změně 

výchovných postojů.2 

Týrání dětí lze považovat za velice závažný společenský problém, který bohužel 

nemá žádné jednoduché a jasné řešení.  Týrání je všeobecně vnímáno jako patologický 

jev.  Vymyká se všeobecně platným společenským normám.  Především je bráno jako 

porušování zákona a každý, kdo se týrání dopustí, má být trestně stíhán.  Velkou 

překážkou v této otázce je ale skutečnost, že týrání nemusí být vždy viditelné a nemusí 

vždy vyjít na veřejnost.  Čísla týraných dětí v ČR, které udávají statistiky, jsou tak 

pouze orientační a skutečné počty pravděpodobně několikrát převyšují statistické 

záznamy.  Odhadované procento týraných dětí je 1 až 2, což představuje 20 až 40 tisíc 

dětí do věku 15 let.  Jedinou jistou statistikou jsou počty dětí usmrcených nebo 

zasebevražděných, což je celkem smutné zjištění.  Na následky týrání v ČR odhadem 

umírá ročně 50 dětí mladších 15 let.3  Česká republika se počtem týraných dětí staví na 

přední příčky v porovnání s ostatními státy EU. 

Velký důraz v problematice týrání dětí by měl být kladen na prevenci.  Prevence 

primární- pomoc rodinám, které se ocitnou ve složité životní situaci a své problémy 

těžko zvládají.  Měly by vědět, že se mohou obrátit na odborníky a předejít dalším 

krizím.  Při primární prevenci jde v podstatě o zabránění něčemu, co se ještě neobjevilo.  

Prevence se týká i samotných dětí.  Učením se, co je správné a co ne na chování 

dospělých, jsou schopné poznat, že se v případě násilí (fyzického i psychického) děje 

něco zlého, a že mají právo na pomoc.  Informovanost (dětí, učitelů, sociálních 

pracovníků, veřejnosti) o týrání napomáhá k jeho včasnému zabránění.  Pokud už 

k násilí dochází, je nutné ho zastavit a předejít jeho opakování, tzv. sekundární 

                                                           
2 FOD, http://www.fod.cz/ 
3 Fond ohrožených dětí, http://www.fod.cz/ 
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prevence.  V této souvislosti mají na její realizaci velký podíl lidé z okolí týraného 

dítěte, ať už ve škole, u lékaře nebo v sousedství, kteří by měli upozornit policii nebo 

orgány sociálně-právní ochrany dětí.  Policie a orgány sociálně-právní ochrany mají na 

starost poslední, terciární prevenci- předcházet zhoršování stavu týraného dítěte a 

eliminovat důsledky týrání.   

Od roku 1989 došlo v problematice týrání dětí k velkému pokroku.  Začaly 

vznikat neziskové organizace a problém týrání se pomalu dostával i do podvědomí 

veřejnosti.  Statistiky již nebyly tajemstvím.  Od roku 1989 uplynulo 18 let a je jisté, že 

v oblasti týrání byl učiněn velký pokrok.  Nejen nadace a neziskové organizace si 

uvědomily, že je nutné se týráním dětí zabývat.  Zákonů, týkajících se týrání dětí, 

přibývá, v oblasti práva dochází k vývoji a snaze nacházet optimální řešení.  Změny 

probíhají i v rámci sociálně-právní ochrany dětí.  Velký vliv v této oblasti mají také 

média, která informují veřejnost a lidé jsou díky větší informovanosti schopni v mnoha 

případech pomoci.  V neposlední řadě je tento problém podchycen i na mezinárodní 

úrovni po vstupu České republiky do EU.  

Na základě statistiky z MPSV počty fyzicky a psychicky týraných dětí od roku 

2000 až do roku 2005 stouply o 576.  Rok 2006 však eviduje o 311 týraných dětí méně 

než v roce 2005.4  Tento pokles mohl být ovlivněn mnoha faktory, jako: vstup ČR do 

EU, přísnější zákony, větší zájem politiků a médií, snaha o důslednější spolupráci 

soudu, policie a sociálně-právní ochrany dětí nebo lepší informovanost veřejnosti.  

Česká republika má ale stále co dohánět.  Dokazují to i případy týraných dětí, které se 

za poslední rok objevovaly v médiích.  Z důvodu pochybení sociálních pracovníků nebo 

policie tak zbytečně trpělo nebo dokonce zemřelo několik dětí.  Zásadní problém může 

být v tom, že spolupráce mezi jednotlivými složkami, zabývajícími se týráním dětí, je 

neefektivní a pomalá. Tím je promarněn čas, který by mohl dítěti zachránit život.  

Ujasněním si postupu při řešení týrání by mohl být celý proces urychlen. 

Cíle: 

-Identifikovat změny přístupu české společnosti (experti i laická veřejnost) k problému 

týrání dětí a nalézt příčiny těchto změn 

-Shrnutí vývoje přístupu společnosti k tomuto problému- proměna definice týrání dětí 

                                                           
4 MPSV, http://www.mpsv.cz/cs/4306 
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-Zhodnocení změn (zjistit, zda jde o změny pozitivní či negativní, vymezit zásadní 

problémy spojené s proměnami, zjistit, za jakých okolností ke změnám dochází) 

Výzkumné otázky: 

-Jak se mění přístup české společnosti k problematice týrání dětí? 

-Jde o proměnu k lepšímu nebo horšímu?  

-Čím jsou změny podmíněny? 

Předpokládaná teoretická východiska: 

-Společenský problém (primární socializace, příčiny a následky týrání, teorie agrese, 

teorie konfliktu, prevence primární, sekundární a terciární, teorie výchovy)  

-Výzkumný problém (právní systém,zákony, lidská práva, aktéři) 

Metodologie:  Polostrukturované rozhovory, Analýza aktérů, Analýza statistických dat, 

Analýza dokumentů, Srovnání 

Samotný text práce: 

-Charakteristika týrání dětí z psychologického a sociálně patologického hlediska 

(definice, příčiny a následky, oběť a agresor, prevence) 

-Náhled do historie týrání dětí 

-Identifikace změn (proměna- aktéři, politické klima, morálka- vliv- právní systém) 

-Zhodnocení změn  

-Vyzdvižení problémů vzniklých na základě daných změn 

-Diskuse a závěr 

-Příloha- statistiky související s týráním dětí v ČR a EU 
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1. Úvod 

Týrání dětí je velice závažný společenský problém, který vyžaduje pozornost 

celé společnosti.  Jde o patologický jev, který odporuje jejím morálním zásadám, a je 

především posuzován jako trestný čin.  Problematika týrání dětí je velice složitá 

vzhledem k povaze příčin, projevů i následků samotného týrání.  Vymezit přesnou 

definici týrání dětí je obtížné a nalézt hranici mezi tím, co lze považovat za týrání a co 

ještě ne, je problém, který řeší mnozí odborníci z řad lékařů, psychologů či sociálních 

pracovníků.  Tato problematika nemá bohužel jednoduché řešení a vyžaduje 

interdisciplinární přístup.  Vzhledem k tomu, že děti nejsou schopné se samy bránit proti 

deviantnímu jednání svých rodičů či jiným osobám, musí být kladen důraz na ochranu 

těchto dětí především ze strany státních i nestátních organizací.  Pro efektivní řešení 

musí být ale v první řadě vytvořeny účinné právní předpisy.   

Jak poznat, že jde o týrání?  Výstižnou definicí týrání dětí je tato: 

 „Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, vědomé (popřípadě i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby 

vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, 

duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt.“ 5 

Týrání může být ještě děleno na aktivní, dítě je pod neustálým tlakem, nebo pasivní, 

dítě je ignorováno a zanedbáváno. Jakékoliv týrání negativně působí na vývoj dítěte, dítě 

citově strádá, je vystaveno tělesným trestům a jeho vývoj není přirozený.  K fyzickému týrání 

patří strkání, fackování, kopání, pálení, škrcení, svazování, atd. a je v uvozovkách tím lepším, 

jelikož je alespoň viditelné.  Lidé v okolí dítěte mají šanci týrání odhalit.  Psychické týrání 

mnohdy na povrchu znát není a špatně se dokazuje.  Patří sem vyhrožování, vyčítání, 

využívání ve svůj prospěch, nadávání, atd.  Týrané děti chování svých rodičů, nebo jiných 

dospělých, respektují, jelikož svět dospělých je pro ně vzorem a realitou.  Dítě, které vyrůstá 

v problémovém prostředí, nevidí na tyranském chování dospělých nic špatného.  Jednoduše se 

s takovým stavem smíří a někdy bere vinu i samo na sebe. 

Ty, kteří děti týrají, lze rozdělit do dvou skupin.  V první jsou psychopatické 

osobnosti, často s kriminální minulostí a závislostí na alkoholu či drogách, s rysy agresivity. 

                                                           
5  http://www.mucl.cz/aktualni-zpravodajstvi/z-uradu-a-organizaci/odbor-socialnich-
veci-a-zdravotnictvi-/prevence-ohrozenych-deti.html 
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V těchto rodinách dochází nejčastěji ke smrtelným následkům a týrané dítě je zde přímo 

ohroženo na životě a zdraví. Náprava je obvykle nemožná, takže jedinou záchranou je včasné 

odebrání dítěte a zajištění náhradní rodinné péče.  Do druhé skupiny patří jedinci osobnostně 

nevyzrálí, často přetížení, stresovaní, bez dostatečné empatie, kteří nepřiměřeným a surovým 

trestáním řeší zpravidla výchovné či výukové problémy. S těmito rodinami, pokud je vytvořen 

citový vztah k dítěti, je možno pracovat a popř. i pod hrozbou trestního stíhání je přimět ke 

změně výchovných postojů (Týrané děti 2008).   

Násilí páchané na dětech se objevovalo již v pravěku a prostupovalo všemi 

historickými etapami až do současnosti. Dotklo se všech společenských vrstev i 

politických systémů.  Osud dětí byl po dlouhá staletí výhradně v rukou rodičů, kteří 

s nimi mohli nakládat podle svého uvážení.  Teprve počátek 20. století se stal 

průlomovým z hlediska chápání postavení dítěte ve společnosti.  Na děti se začalo 

pohlížet jako na bytosti, které vzhledem ke své bezbrannosti vyžadují zvláštní ochranu.  

Florence Kelleyová, americká bojovnice proti práci dětí, již počátkem 20. století 

předpověděla, že toto století se stane „stoletím dítěte“ a pohledem zpět lze říci, že se její 

předpověď vyplnila (Matějček 2005, str. 340). 

Ve své bakalářské práci jsem se chtěla zaměřit na problematiku týrání dětí 

v České republice a především na jejich ochranu.  Mým záměrem bylo zachytit vývoj 

ochrany týraných dětí v českém státě již od 60. let 20. století a vyzdvihnout tak zásadní 

změny, které se v souvislosti s tímto vývojem objevily.  Chtěla jsem porovnat vzniklé 

proměny a posoudit, v čem se ochrana týraných dětí zlepšila, a kde je naopak možné 

hledat nedostatky.  

Srovnáním určitých etap vývoje ochrany týraných dětí jsem se snažila zjistit, zda 

byl v této oblasti učiněn nějaký pokrok a s čím tento pokrok souvisel.  Položila jsem si 

proto stěžejní otázku…. Jak se měnila politika ochrany týraných dětí v českém státě od 

60. let 20. století po současnost a jaké výsledky tento vývoj přinesl? Vzhledem ke 

složitosti problému týrání dětí jsem v práci vyčlenila pouze týrání fyzické a psychické.  

Také mě zajímalo, zda byla i před rokem 1989 věnována pozornost problematice 

týraných dětí a zda byla snaha poskytovat těmto dětem pomoc a vytvářet prostředky 

k jejich ochraně.  V poslední době jsem se setkávala s názory, že za komunistického 

režimu tento problém nikoho nezajímal a nikdo se jím nezabýval.  
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Pro svou bakalářskou práci jsem téma týrání dětí zvolila z několika důvodů.  

V první řadě je tato problematika velice aktuální, jelikož se stále hovoří o nárůstu počtu 

týraných dětí a o nutnosti vytvářet efektivnější nástroje, které povedou k účinnějšímu 

řešení případů týraných dětí, a které především umožní zabránit samotnému vzniku 

týrání.  Dále se domnívám, že je velice důležité věnovat se patologickým jevům 

dotýkajících se dětí, jelikož děti jsou vzhledem ke své psychické a fyzické nezralosti 

zranitelné. Je potřeba dělat vše pro to, aby v období dětství měly možnost zdravého 

vývoje v prostředí rodiny.   

 

2. Cíle a výzkumné otázky 

2.1 Cíle 

1. Analyzovat vývoj politiky ochrany týraných dětí v českém státě od 60. let 20. 

století až po současnost 

2. Identifikovat kontext významných faktorů, které ovlivnily změny v politice 

ochrany týraných dětí v českém státě 

3. Vymezit základní etapy vývoje právního rámce ochrany týraných dětí 

4. Analyzovat role a podíl zúčastněných aktérů na vývoji politiky ochrany týraných 

dětí 

5. Vyhodnotit dosažené výsledky implementace politiky ochrany týraných dětí 

 

2.2 Výzkumné otázky 

1. Jak se vyvíjela praxe ochrany týraných dětí v českém státě od 60. let 20. století 

do současnosti? 

2. Které domácí a mezinárodní faktory a události významně ovlivnily vývoj 

právního rámce ochrany týraných dětí? 

3. Kteří aktéři dominovali v jednotlivých vývojových etapách, jak se měnila jejich 

role? 

4. Podařilo se v návaznosti na vývoj právního rámce ochrany týraných dětí 

dosáhnout zlepšení ochrany týraných dětí? 
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5. Jaká je dostupnost údajů o případech týrání dětí, jak jsou tyto údaje pořizovány a 

zpracovávány a nakolik vypovídají o skutečném stavu problému týrání dětí? 

 

3. Teoretická východiska 

Pro pochopení vývoje ochrany týraných dětí v českém státě je nutné pochopit 

samotnou problematiku týrání dětí.  Ve své analýze vývoje právního rámce ochrany 

týraných dětí, analýze aktérů politiky ochrany a analýze dosažených výsledků ochrany 

se proto opírám zejména o samotnou definici syndromu CAN, u níž vymezuji pouze 

psychické a fyzické týrání v rodině. Vycházím z projevů a povahy těchto dvou typů 

týrání. Pro analýzu vybraných aktérů a analýzu právního rámce jsou podstatným 

teoretickým východiskem také příčiny týrání.  Dalším důležitým východiskem je 

prevence týrání a to zejména prevence primární a sekundární.  V neposlední řadě je pro 

účel této práce potřeba vymezení dětských práv.  

V samotné analýze vývoje ochrany týraných dětí využívám prvky institucionální 

teorie.  Tato teorie popisuje proces, při kterém se různá schémata, pravidla či normy ve 

společnosti postupem času ustálí v podobě autoritativních směrnic.  Institucionální 

teorie vysvětluje, jak jsou tato schémata, normy či pravidla tvořena, šířena a osvojena 

v čase i prostoru (Scott 2004, str. 2).  Z této teorie vycházím především při analýze 

právních předpisů, kde zachycuji v čase proces jejich vytvoření a proměnění a při 

analýze vybraných aktérů, kde zachycuji proměny jejich činností souvisejících 

s ochranou týraných dětí.  

3.1 Definice syndromu CAN 

K vymezení ochrany týraných dětí je zapotřebí nejprve vymezit samotný 

problém týrání dětí, což je velice obtížné, jelikož týrání zahrnuje širokou škálu aspektů.  

Týrání dětí je především společensky definovaný koncept, který je podepřen historicky, 

kulturně i politicky.  Definice týrání dětí závisí na kulturních, časových i politických 

odlišnostech.  Je nutné tedy nejprve pochopit kontext, ve kterém k určitému chování 

dochází, aby ho bylo možné označit za týrání, zneužívání či zanedbávání (Corby 2000, 

str. 66-67). 

Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí se v dnešní době označuje anglickou 

zkratkou CAN (Child Abuse and Neglect).  Toto označení vzniklo na základě 
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doporučení zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 a stalo stěžejní a oficiální 

definicí tohoto problému (Vaníčková 1995, str. 33). 

Oficiální definice CAN: 

„jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, 

vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo 

odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně 

způsobuje jeho smrt „ (Dunovský 1995, str. 13). 

Shledávám tuto definici příliš obecnou, avšak její velký přínos spočívá 

v komplexním vymezení jak týrání (tělesného a psychického), tak i sexuálního 

zneužívání a zanedbávání.  Je nutné připomenout, že každá z těchto forem týrání, 

zneužívání a zanedbávání vyžaduje individuální přístup, jelikož každá z forem má 

odlišné projevy.  Odborníci by měli svou pozornost věnovat jednotlivým případům a 

vyhýbat se přílišné generalizaci, která vede k podcenění situace.  Přestože ve své práci 

používám definici syndromu CAN, zaměřím se pouze na ochranu dětí fyzicky a 

psychicky týraných.  Vylučuji tak sexuální zneužívání a zanedbávání, protože vzhledem 

k jejich obsáhlosti jim nejsem schopna věnovat náležitou pozornost v rámci své 

bakalářské práce. 

Následující tabulka zahrnuje výčet projevů jednotlivých typů týrání.  Tyto 

projevy lze ještě dělit na aktivní a pasivní, kde aktivní projevy se vyznačují záměrným a 

cíleným použitím násilí či slovního napadení dítěte.  Pasivní projevy se naopak 

vyznačují absencí něčeho, co je nutné pro zdárný vývoj dítěte. 

 

Tabulka č. 1: Formy a projevy syndromu CAN 

 Aktivní Pasivní 

Tělesné týrání  tržné, zhmožděné rány a 

poranění, bití, zlomeniny, 

krvácení, dušení, otrávení, 
smrt 

neprospívání, 
vyhladovění,  

nedostatky v bydlení, 
ošacení, ve zdravotní a 
výchovné péči 

Psychické týrání  nadávky, ponižování,  

strašení, stres, šikana, 
agrese 

nedostatek podnětů, 
zanedbanost 

duševní i citová 

[Zdroj: Dunovský, Dytrych, Matějček (1995)] 
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3.2 Fyzické týrání 

Je definováno jako tělesné ublížení dítěti nebo vědomé odmítnutí zabránit 

takovému ublížení (Vaníčková 2007, str. 12). Z tabulky č. 1 je možné vidět různé formy 

fyzického týrání.  Následky fyzického týrání jsou viditelné v podobě poranění a tudíž 

snadněji prokazatelné.  Formou fyzického týrání mohou být i tělesné tresty.  Ty jsou ale 

i ve vyspělých zemích do jisté míry tolerovány jako výchovný prostředek a hledat 

hranici mezi adekvátním trestáním a týráním je těžké.  V každé rodině může dojít 

k takové situaci, která vyžaduje fyzické potrestání dítěte.  Mnoho dospělých lidí si 

vybaví ze svého dětství momenty, kdy je rodiče uhodili, dali facku nebo na zadek.  

Pokud bychom se takových lidí zeptali, zajisté by neřekli, že byli týráni.  Naopak jim 

občasné fyzické tresty mohli pomoci k uvědomění si vážnosti problému, který svým 

chováním způsobili a napříště se takovému chování vyvarovali.  Postupem doby jsou 

tělesné tresty citlivěji vnímány a uhození dítěte na veřejnosti zarazí nejednoho 

přihlížejícího.  Kde tedy hledat nějakou mez?  Pokud bude fyzické trestání zakázáno a 

považováno za týrání, děti si budou dovolovat daleko více a zákazu budou zneužívat.  

Ovšem stanovit sílu trestu nebo jeho kvantitu a následně pozorovat každou rodinu 

s dětmi také nelze.  Tělesné tresty by se neměly vyskytovat v takové míře a intenzitě, 

která vážným způsobem narušuje běžný život dítěte a omezuje jeho přirozený vývoj. 

Nejdůležitější roli v tomto ohledu mohou sehrát lékaři.  Při pravidelných 

prohlídkách by mohli odhalit mnoho případů fyzického týrání.  Pozornost lékařů by 

měla upoutat zranění opakující se nebo zranění vážnější, která jsou rodiči vysvětlována 

nepravděpodobným způsobem.  Lékaři by měli být pozorní i k případům, kdy rodiče 

nesouhlasí s hospitalizací dítěte nebo často mění lékaře.  Uvádí se, že až 10 % úrazů dětí 

ošetřených na dětské pohotovosti je důsledkem tělesného týrání (Vaníčková 2007, str. 

14).  Blíže o ochraně týraných dětí ze strany lékařů v kapitole 6.2.  Nejčastěji jsou 

tělesným týráním ohroženy děti v prvním a druhém roce života, kdy navíc mnoho 

z těchto dětí na následky týrání umírá.  Přibližně 50% z těch, co přežijí, je celoživotně 

tělesně, smyslově nebo mentálně postižených. Jejich pozdější vývoj a vstup do 

společnosti je narušen (Vaníčková 2007, str. 14). 

Tělesné týrání v mnoha případech souvisí i s dalšími typy týrání, nejčastěji 

s týráním psychickým.  Rodiče svým dětem ubližují z několika důvodů.  Jedním z nich, 

tím nejzávažnějším, je vlastní negativní zážitek z dětství, kdy byli trestáni svými rodiči.   
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U fyzického týrání může být příčinou také narůst agrese v důsledku požití 

alkoholu nebo drog.  Dlouhodoběji může agresivní chování vyvolat krizová životní 

situace jako je ztráta práce či bydlení, která způsobí v rodině stres a nemožnost se s ním 

vyrovnat.  K příčinám týrání více v kapitole 3.4. 

 

3.3 Psychické týrání  

U psychického týrání nemusí dojít k žádnému tělesnému kontaktu oběti a 

pachatele.  Dítě je poškozováno soustavným slovním napadáním, ponižováním či 

urážením.  Definovat psychické týrání je ještě složitější než definovat týrání fyzické.  

Jde o velice osobní záležitost a odhalit takové týrání je komplikované.  Mnohokrát oběti 

přičítají vinu sobě a za své problémy se stydí.  V případě, že se psychické týrání odhalí, 

přichází další problém s jeho dokázáním.  Následky psychického týrání nevykazují 

žádné viditelné známky v podobě tržných ran a záleží tak především na samotném dítěti, 

zda o svých problémech promluví.  Psychické týrání by nemělo být podceňováno a jeho 

diagnostikování by mělo být prováděno ve vzájemné spolupráci odborníků ze stran 

psychologů, lékařů i sociálních pracovníků (Vaníčková 2007, str. 15).   

V roce 1993 proběhl v USA výzkum, ve kterém bylo několik dobrovolníků 

podrobeno vyšetření.  Na základě tohoto výzkumu vytvořil autor B. Burnett devět 

projevů psychického týrání.  Snažil se tím rozšířit dosud obecné definice, aby bylo 

možné problém psychického týrání snadněji odhalit. 

Projevy:  

1) držení dítěte v malém prostoru 

2) hrubé urážení na veřejnosti 

3) syndrom „Popelka“ 

4) hrubé slovní urážky 

5) podporování dítěte k zločinu 

6) vyhrožování 

7) odepření dítěti psychiatrickou pomoc 

8) omezování sociálního a emocionálního vývoje 

9) neposkytnutí bezpečného a milujícího prostředí 

Všechny tyto projevy zajisté představují psychické týrání, ale není řečeno, do 

jaké míry jsou ještě považovány za přijatelné.  Jak moc musí být sociální vývoj dítěte 
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omezen, aby takové omezení mohlo být považováno za týrání?  Odborníci v této 

souvislosti naráží na dilema, v jakých případech do rodiny zasahovat, a v jakých ne.  

Svým špatným rozhodnutím mohou totiž poškodit život dítěte (Corby 2000, str. 81).   

Ohroženy bývají častěji děti starší, zejména na počátku školní docházky, mezi 6. 

– 8. rokem věku, nebo v období dospívání, kdy jsou jedinci nejcitlivější na veškeré 

podněty okolí.  Pocit bezpečí v rámci rodiny je v tomto věku stěžejní (Vaníčková 2007, 

str. 14). 

Následky psychického týrání bývají psychického charakteru.  Zahrnují deprese, 

projevy úzkosti a sklony k sebevraždám.  Sebevražedné myšlenky jsou u psychicky 

týraných dvanáctkrát častější než u běžné populace (Vaníčková 2007, str. 14). 

 

3.4 Příčiny vzniku týrání 

Poznání příčin týrání dítěte je východiskem pro prevenci.  Hlavní příčinou týrání 

jsou faktory, které v člověku vyvolávají agresivní chování.  „Agresivní chování lze 

definovat jako porušení sociálních norem, omezující práva a narušující integritu živých 

bytostí i neživých objektů.  Agresivní chování je obvykle prostředkem, jak dosáhnout 

uspokojení, kterému stojí v cestě překážky.  Stává se zdrojem jistoty vlastních 

kompetencí, které lze kdykoliv použít.  Může být uspokojující i proto, že potvrzuje 

vlastní moc.“ (Vágnerová 1999, str. 266).  Agresivní chování může být vyvoláno 

strachem, pocitem nejistoty či uvědomováním si zátěže.  Mezi rizikové rodiče, kteří 

mohou užít násilí vůči svým dětem lze řadit jedince, kteří mají sklony k depresím, 

úzkostem, podléhají pocitům nejistoty a nebezpečí, ocitají se ve stresových situacích či 

nemají dostatek znalostí pro výchovu dítěte (Vaníčková 2007, str. 75).  

Bohužel není možné použít zjednodušené schéma typu mladý, chudý rodič 

s nízkým vzděláním má největší předpoklady k týrání svých dětí.  Týrání se vyskytuje 

napříč společenským spektrem a výjimkou nejsou ani lidé inteligentní a společensky na 

výši. Často bývají osoby, které své děti týrají, označovány jako duševně nemocné.  

Duševní nemocí přitom trpí jen 10% pachatelů (Vaníčková 2007, str. 67).    

„Každý případ špatného zacházení s dítětem, ať již ve smyslu aktivní agrese 

(týrání, zneužívání), nebo pasivního agresivního chování (zanedbávání) má 

multifaktoriální etiologii a je výsledkem komplexního působení řady osobnostních 
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(nezralost, nízká míra tolerance vůči stresu, emociální labilita, atd.), sociálních a 

kulturních faktorů. Ty jsou rozděleny do čtyř základních kategorií příčin násilí vůči 

dítěti“: 

1. přenos násilí, 

2. sociální stres, 

3. sociální izolace a nízké zapojení do občanského a komunitního života, 

4. struktura rodiny (Vaníčková 2007, str. 67). 

 

Přenos násilí 

Zde se ještě rozlišují tři odlišné typy přenosu-řetězec rodinného násilí, 

transgenerační přenos a imprese sociálních vzorců chování.  U prvního případu je násilí 

do rodiny zavlečeno z jiného sociálního prostředí.  Násilí vždy přichází od osoby 

s vyšším mocenským postavením a je namířeno na osobu postavení nižšího.  U dalšího 

typu přenosu jde o násilný vztah „mocnější“ generace ke slabší generaci.  Např. dospělý 

vůči dítěti nebo dospělý vůči seniorovi.  V případě posledním si děti pamatují silně 

citově zabarvené situace a již v dětství se je učí řešit.  Pokud jsou v dětství svědkem 

agresivního řešení takové situace, opakují sami takové chování v dospělosti.  Není to 

však pravidlem.  Děti, které věří, že se chovaly špatně a týrání rodičů bylo spravedlivé, 

se stávají týrajícími rodiči mnohem častěji než děti, které jsou přesvědčené o tom, že 

chování jejich rodičů bylo špatné a nevhodné. 

 

Sociální stres 

V životě mohou nastat složité situace, které způsobují nadměrný stres.  Jedinec 

stojí před komplikovaným rozhodnutím a jeho organismus je pod tlakem.  Stresové 

zážitky jako ztráta zaměstnání, ztráta člena rodiny pak mohou vyvolat agresi.  Tato 

agrese je v mnoha případech přenesena na osobu dítěte, které ovšem nastalými 

negativními změnami trpí stejně jako jeho rodiče.  V případě stresu ale existuje 

pravděpodobnost, že násilí odezní po zlepšení nepříznivé životní situace. 
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Sociální izolace a nízké zapojení do občanského a komunitního života 

Rodiče, kteří týrají své děti, mají tendenci celou rodinu izolovat od okolí.  

Rodiny nenavštěvují své příbuzné ani známé, nezúčastňují se společenských akcí.  Své 

problémy se snaží udržet v tajnosti, což znemožňuje případné odhalení týrání.  Děti, 

které jsou drženy v izolaci, nemají možnost situaci v rodině porovnat s někým jiným a 

chování rodičů smířlivě přijímají.  Druhým extrémem nepřirozeného chování je 

nadměrná přátelskost.  U takových osob totiž nikdo nepředpokládá, že by doma týraly 

své děti. 

 

Struktura rodiny 

Postupem času dochází ke stále liberálnějšímu uspořádání rodin. Pomalu se 

vytrácí vzorce chování typické pro jednotlivé členy rodiny.  Nejsou jasně stanoveny 

vzorce chování žen v roli matek a vzorce chování mužů v roli otců.  Být svobodnou 

matkou není považováno za nic zvláštního, zvláštní není ani soužití osob stejného 

pohlaví.  Právě svobodné matky patří mezi rizikové skupiny týrání dětí.  Za rizikové 

jsou považovány také rodiny doplněné, kde se střetávají dva rozdílné přístupy výchovy 

a děti si těžko na nové podmínky zvykají.  Jestliže se rodiče neumějí či nedovedou starat 

o dítě, lze hledat příčiny v rodinném systému a v rodičích samých.  Důvodem bývá 

často nezralost rodičů, neschopnost vyrovnat se s rozvodem a porozvodovým 

uspořádáním péče o dítě.  Ve vztahu rodiny k dítěti je důležitá porucha rodiny.  Porucha 

rodiny je definována jako „situace, kdy rodina v různé míře neplní základní požadavky a 

úkoly, dané společenskou normou a vyjádřené v očekávání na přiměřené začlenění 

jejích členů do společnosti.“ 

Již v 70. letech 20. století byl prof. MUDr. Jiřím Dunovským, DrSc. vytvořen 

dotazník funkčnosti rodiny. Na jehož základě lze určit míru poruchy rodiny. Existuje 

rodina funkční, ve které je zajištěn dobrý vývoj dítěte, a ve společnosti ji představuje až 

85 % rodin, dále lze určit rodinu problémovou, ve které se vyskytují závažnější 

problémy, které neohrožují vývoj dítěte. Podle kvalifikovaných odhadů existuje 

takových rodin v populaci kolem 12 %. Vyšší míra rizika bývá zaznamenána u rodin 

dysfunkčních, ve které je ohrožen vývoj a prospěch dítěte. Takových rodičů bývá kolem 

2–3 %. Rodiny zcela afunkční představují takové rodiny, kde poruchy rodinného 
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systému vůbec neumožňují plnit základní funkce ve vztahu k dítěti.  Odhaduje se, že 

takových rodin bývá ve společnosti kolem 0,5 % (Vaníčková 2007, str. 72). 

 

3.5 Prevence 

Vzhledem k tomu, že týrání dětí je vnímáno jako patologický jev, je nutné na 

základě určitých prostředků zamezit jeho vzniku či zabránit jeho šíření.  V souvislosti 

s ochranou týraných dětí je právě prevence jednou z nejdůležitějších součástí celého 

systému ochrany.   

 

Primární prevence  

Primární prevence podle definice Světové zdravotnické organizace ( Matějček 

2005, str. 351-354) znamená počínat si tak, aby k určitému neblahému společenskému 

jevu nedocházelo, tj. předejít jeho vzniku.  Lékaři, psychologové či sociální pracovníci 

při vykonávání svého povolání většinou zachycují případy týrání, které už jsou zjevné.  

Zbylé, potenciální případy se mohou, ale také nemusí projevit, čímž získávají formu 

rizika.  Primární prevence pak spočívá v zabránění tomu, aby vůbec k těmto rizikům 

docházelo.   

Primární prevence týrání dětí představuje: 

a. zaměřené působení na širokou veřejnost  

b. zaměřené působení na rodiče a vychovatele, ale také na ty, kdo se na tuto roli 

teprve připravují 

c. zaměřené působení na odborné pracovníky (lékaře, psychology, sociální 

pracovníky či na politiky)  

ad a) Společnost jako celek představuje důležitý prvek v systému ochrany 

týraných dětí.  Je zapotřebí působit na společnost tak, aby byla citlivější a vnímavější 

vůči zájmům a potřebám dětí.  Prostředkem k tomu je zejména osvěta, jejímiž činiteli 

jsou všechny organizace, jejichž působnost se dotýká života dětí.  Mezi ně patří 

například školy, neziskové organizace, ale i politické strany. 

ad b) Cílem působení na rodiče či vychovatele dětí je vybudovat v systému 

jejich hodnot, postojů a vědomostí podmínky pro psychické přijetí dítěte.  Pozornost by 
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měla být věnována především budoucím rodičům, kteří by měli být připraveni přijmout 

své dítě.  Do primární prevence v této oblasti lze zařadit také finanční podporu rodičů či 

nabídky různých služeb.  Cílem primární prevence v tomto případě je především 

zabránění vzniku rizikových skupin, ve kterých může docházet k týrání.   

ad c) Zde je zejména zapotřebí seznamovat odborníky s výsledky různých studií 

a výzkumů a prohlubovat jejich znalosti o problematice týrání  

 

Sekundární prevence   

Sekundární prevence podle Matějčka (Matějček 2005, str. 354-356) ve spojitosti 

s týráním spočívá zejména v označování rizikových skupin obyvatelstva a rizikových 

životních situací, za nichž může k týrání docházet.  Dále sekundární prevence 

představuje cílené působení na tyto obyvatele a situace tak, aby se riziko týrání snížilo 

na minimum.  Prvním krokem ke snižování rizika je, aby si rizikoví lidé své rizikovosti 

byli vědomi.  Je možné jim pozitivní cestou podávat informace, vzdělávat či pomáhat 

nalézt uspokojivé řešení.  Na druhou stranu je možné je zastrašovat prostřednictvím 

trestních postihů.  Druhým krokem je, že lidé si svoji rizikovost již uvědomí a jsou 

ochotni s tím něco dělat.  Třetí krok pak závisí na společnosti, která je ochotna podat 

těmto lidem pomocnou ruku.  V souvislosti se sekundární prevencí je třeba vymezit 

skupiny rizikových dětí, dospělých a samotné rizikové situace v případech týrání: 

1. rizikoví dospělí – lidé s agresivními povahovými rysy, psychicky nemocní, 

alkoholici, mladiství rodiče, lidé v dlouhodobé stresové situaci. 

2. rizikové děti – děti neklidné, nesoustředěné, děti zlostné, úzkostné, mentálně 

retardované, děti nešikovné, s lehce sníženými intelektovými schopnostmi 

3. rizikové situace – manželské konflikty, stresové situace, hmotná bída, prožitky 

vlastní viny, fyzická či psychická vyčerpanost  

 

3.6 Dětská práva 

Skutečnost, že dítě je lidskou bytostí, která vyžaduje zvláštní přístup a ochranu, 

nebyla vždy samozřejmostí.  Teprve počátek 20. století přináší v tomto směru velký 

pokrok, především na mezinárodní úrovni.  Za základ pro další vývoj v oblasti dětských 
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práv ve světě a jejich ochrany lze považovat Ženevskou deklaraci práv dítěte z roku 

1924, která posloužila jako podklad pozdější Deklaraci práv dítěte z roku 1959.   

Dítě je občan státu, kterému je zaručena ochrana.  Svojí fyzickou i psychickou 

nezralostí a zranitelností se však liší od dospělých, na kterých je i z tohoto důvodu 

závislý.  Jeho ochrana proto vyžaduje větší pozornost.  Kromě základních práv a svobod 

je tak nositelem dalších zvláštních práv, které mu zaručují přirozený a zdravý vývoj ve 

společnosti.  Dalo by se tedy říci, že dítě má dvojí práva, práva jako člověk a speciální 

práva určena pouze dětem.  Nárok na tato práva má dítě od svého narození do nabytí 

zletilosti.  

Pod pojmem právní ochrana dítěte je možné si představit jednak právní 

postavení dítěte ve společnosti, jednak právní ochranu dítěte, které je z určitého důvodu 

ohroženo a vyžaduje pomoc (Hrušáková 1993, str. 20).  Právní ochrana dětí tudíž 

zahrnuje jak obecnou právní ochranu, týkající se všech dětí, tak i zvláštní ochranu 

určenou pro děti nacházející se v krizových situacích nebo situacích ohrožující jejich 

vývoj. 

V souvislosti s týráním je možné práva dětí rozdělit do dvou skupin.  První 

skupinou jsou práva ochranná.  „Jsou to taková práva, která chrání dítě před 

nedostatečnou péčí ze strany dospělých, před jejich zneužíváním nebo obecně před 

jakýmkoliv nebezpečím.“ (Hrušáková 1993, str. 26).  V případě těchto práv je však 

nutná státní intervence do aktivit týkajících se dětí, čímž dochází k narušení soukromé 

sféry.  Z tohoto důvodu jsou tato práva podrobena velké kritice.  Je totiž velice těžké 

nalézt optimální hranici mezi zásahem do soukromí a prosazením veřejných zájmů.   

Druhou skupinou jsou práva zaměřená na prosazování blaha dítěte.  Zde už 

práva nechrání dítě před „něčím“, ale poskytují dítěti právo na „něco“ (Hrušáková 1993, 

str. 26).  Dítě se svým narozením stává součástí společnosti a jeho přítomnost je stejně 

důležitá jako přítomnost jakéhokoliv dospělého jedince.  Aby byl dítěti zaručen příznivý 

vývoj, stává se při svém narození nositelem specifických práv. Příkladem těchto práv 

jsou: 

• Právo na jméno a občanství 

• Právo na život a sociální zabezpečení 

• Právo na ochranu zdraví, odpočinek a zábavu 



 25 

Nelze však opomíjet ani práva dětí vůči rodičům a práva rodičů vůči dětem.  

Rodina vytváří pro dítě prostředí, ve kterém vyrůstá, získává specifický pohled na svět a 

ve kterém se proměňuje v samostatnou bytost.  Práva a povinnosti dětí i rodičů upravují 

jejich vztahy tak, aby nebyla narušena jejich osobní práva a zároveň, aby tento vztah byl 

pokud možno harmonický.  

Stále rozvíjející se dětská práva nakonec vedla k vytváření orgánů zabývajících 

se ochranou a péčí o děti. Jejich působení bylo následně i uzákoňováno, (viz zákon o 

sociálně - právní ochraně dětí). Díky rozvíjejícím se demokratickým procesům se 

objektivizované potřeby dětí postupně měnily v jejich práva, která se postupem času 

stala závaznými pro celou společnost a její organizace.  Tato práva se přitom nejvíce 

dotkla rodiny (Dunovský 2002, str. 10). 

 

4. Metodologie 

Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila do tří tematických částí.  V první části 

pomocí analýzy vývoje právního rámce vymezuji jeho základní etapy.  V druhé části 

využívám analýzu aktérů pro zachycení jejich role a podílu na ochraně týraných dětí.  

V části poslední na základě sekundární analýzy dat vyhodnocuji dosažené výsledky 

implementace politiky ochrany týraných dětí.  Při analýze jednotlivých oblastí jsem 

vymezila období od 60. let 20. století až po současnost, které jsem etapizovala na 

šedesátá až osmdesátá léta, počátek let devadesátých, druhá polovina devadesátých let 

až po vstup České republiky do Evropské Unie a současnost.  V každé z těchto etap 

jsem se snažila nalézt důležité opěrné body ve vývoji ochrany týraných dětí.  Při analýze 

vývoje právního rámce jsem se zaměřila na české právní předpisy, z kterých jsem 

vybrala zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o sociálním 

zabezpečení, ústavní zákon a trestní zákon.  Dále jsem využila Vládní nařízení o 

úkolech Národních výborů z roku 1964 a Vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí 

z roku 1975.  Při analýze jsem se zaměřila také na mezinárodní dokumenty (Deklarace 

práv dítěte 1959 a Úmluva o právech dítěte 1989), které výrazně ovlivnily tvorbu 

českých právních předpisů.  Důležitým zdrojem byly právnické články o problematice 

týrání dětí z počátku devadesátých let.  Pro analýzu aktérů jsem volila zejména 

odbornou literaturu a odborné články sociálně zdravotnického a sociálně právního 

zaměření. Významným zdrojem byly také internetové stránky Nadace Naše dítě.  Při 
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vyhodnocování dosažených výsledků implementace politiky ochrany týraných dětí jsem 

vybrala statistiky zachycující počty týraných dětí.  Tyto statistiky jsem získala od 

pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), ministerstva vnitra (MV) a 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).  Údaje z poskytnutých statistik 

jsem zpracovala do tabulek a následně do grafů, aby bylo možné zachytit trend vývoje 

sledovaného problému.  K vybraným statistikám jsem ještě na doplnění zvolila výstupy 

z Výzkumu o zajišťování nefinanční pomoci problémovým rodinám a závěry Zprávy o 

vývoji dětských práv v ČR.  Ke statistikám či výzkumům před rokem 1989 nebylo 

možné se dostat.  Ve své práci jsem vycházela také z konzultací, které jsem uskutečnila 

s odborníky z řad právníků, sociálních pracovníků, kriminologů a lékařů. 

 

5. Analýza vývoje ochrany práv dětí v ČR 

Pro zachycení vývoje ochrany týraných dětí v českém státě je nutné zabývat se 

především vývojem právního rámce, který se ochrany týraných dětí týká.  Právo obecně 

stanovuje ve společnosti mantinely pro jednání skupin i jednotlivců a jeho podoba 

odráží do velké míry právě postoje obyvatel.  Skrze vývoj právní ochrany dětí je možné 

vidět, jaká pozornost byla a je této problematice v českém státě věnovaná a jaká byla a 

je snaha právní předpisy měnit ve prospěch zájmů a potřeb dětí.  Vývoj právní ochrany 

týkající se týraných dětí umožňuje pochopit vývoj celkového postoje společnosti k této 

problematice. 

5.1 Rodinné právo 

V souvislosti s týráním dětí je třeba zmínit, že nejdůležitější roli hraje rodina 

dítěte, ať už v pozici ohrožení nebo ochrany.  Vždy je potřeba zaměřit se především na 

vztahy uvnitř rodiny a na role jednotlivých členů.  Stanovením si práv a povinností 

v rámci rodiny dochází k zobrazení rodiny v její fungující podobě.  Jestliže pak v rodině 

dojde k určité odchylce, slouží nám tento obraz fungující rodiny jako norma. Rodinné 

právo předkládá práva a povinnosti ve vztahu rodičů a dětí, čímž nám umožňuje 

pochopit funkci rodiny a rozlišit co je v takovém vztahu přijatelné a co ne. 
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5.1.1 Zákon o rodině z roku 1963 

Vydáním nové socialistické ústavy, která byla součástí ústavního zákona č. 

100/1960 Sb., v roce 1960 došlo zároveň k dalším právním úpravám, z čehož jedna se 

týkala také rodiny.  Vznik nové ústavy byl opřen především o nový přístup k jedinci a 

jeho vztahu ke společnosti.  Jak uvádí Dunovský ve své knize Sociální a právní 

problematika v dětském lékařství:  „Pro socialistickou společnost je charakteristické 

nové nazírání na poměr mezi jedincem a společností, výrazně odlišné od předchozích 

společenských soustav.  Společnost přejímá postupně odpovědnost jak za rozvoj celku, 

tak za individuální osudy lidí.“ (Dunovský 1979, str. 8).  Správné fungování rodiny tedy 

nezáviselo jen na jejích členech, ale i na celé společnosti.  Rodina, jak byla vyjádřena 

v zákoně rodině, byla chápána jako priorita celé společnosti, v jejímž zájmu byl také 

zdravý vývoj dětí v rodině.  „Výchova dětí a péče o jejich harmonický, duševní a 

tělesný rozvoj se stala záležitostí celé socialistické společnosti.“ (Schiller 1964, str. 73).  

To, co bylo ustaveno v tehdejším zákoně, však nutně nekorespondovalo s formálními 

ideologiemi komunistické ČSSR.  Rodina se stala objektem zájmu a kontroly.  Získání 

kontroly nad fungováním rodiny a nad výchovou dětí bylo základem pro rozvoj státu.  

Tehdejší oficiální ideologie se snažila odebírat rodině základní rodinou funkci, což 

dokládají například tolik preferovaná kolektivní výchovná zařízení.  Obsah zákona o 

rodině byl značně ovlivněn Deklarací práv dítěte, kterou se neodvážilo nepodepsat ani 

komunistické Československo.  Právě díky této deklaraci byla v zákoně ponechána 

rozhodující role ve výchově dětí jejich rodičům (Dunovský 2002, str. 6).  

Přijatá socialistická ústava předložila ve svých ustanoveních skutečnost, že 

rodinné vztahy úzce souvisí se životem společnosti6, a tudíž i děti potřebují 

celospolečenskou péči.  „Péče o rozvoj nové generace je předností, společnou úlohou 

rodiny i všech institucí státních i společenských.“ Celospolečenská péče o dítě je 

chápána jako účast společnosti například při „odhalování odchylek ve vývoji dítěte, jeho 

stavu a začleňování do společnosti, při překonávání a odstraňování následků těchto 

odchylek a poruch a při řešení problémů, vznikajících během socializace dítěte a 

narušujících jeho společenskou integritu.“ (Dunovský 1979, str. 10).  Dítě je tedy 

                                                           

6
 (2) Stát a společnost pečují o to, aby rodina byla zdravým základem rozvoje mládeže. Rodinám s více dětmi 
poskytuje stát zvláštní úlevy a podporu.  

(3) Všem dětem a mládeži zabezpečuje společnost veškeré možnosti k všestrannému rozvoji tělesných i duševních 
schopností. Tento rozvoj je zajišťován péčí rodiny, státu a společenských organizací, jakož i zvláštní úpravou 
pracovních podmínek mládeže.   
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vnímáno jako jedinec, který ve svém životě potřebuje speciální ochranu, která mu je 

poskytnuta především prostřednictvím státu a jeho organizací a na jehož výchově se 

skrze rodinu podílí celá společnost.  

Schválení zákona o rodině 

V důsledku pocítění vývoje společnosti i vývoje v oblasti rodiny došlo dne 4. 

prosince 1963 ke schválení nového zákona o rodině 94/1963 Sb.  Tento zákon upravoval 

jak vztahy v rodině, tak vztahy rodiny ke společnosti, přičemž kladl velký důraz na péči 

o dítě.  Poprvé se v tomto zákoně objevuje rovné právní postavení rodičů a dětí, jejichž 

vztah byl předtím vždy brán jako vztah nadřazenosti a podřazenosti.  V tomto zákoně 

jsou vymezena také práva dětí, z nichž nejdůležitější je právo dítěte na výchovu v rodině 

otce a matky, které je zpětně chráněno právy a povinnostmi rodičů.  Vymezením řádné 

péče a výchovy dětí ve společnosti bylo možné předcházet některým odchylkám 

v rodinných vztazích.  Společnost podílející se na výchově dětí do jisté míry 

usměrňovala odchylky, které v rámci rodiny vznikaly.  Zákonem o rodině bylo 

především vymezeno, co je a co není žádoucí v rodinných vztazích.   

Ve vztahu k dítěti vymezuje zákon o rodině 94/1963 sb. tyto základní 

zásady: 

Článek IV – Rodiče jsou odpovědni společnosti za všestranný duševní a tělesný rozvoj 

svých dětí a zvláště za jejich řádnou výchovu tak, aby jednota zájmů rodiny a 

společnosti byla upevňována.  

Článek V – Společnost dbá o výchovu dětí a uspokojování jejich hmotných a kulturních 

potřeb, pečuje o ně a chrání je prostřednictvím státních orgánů, společenských 

organizací, školy, kulturních, osvětových a zdravotnických zařízení. 

Společnost nepřebírala výchovu dětí v celém rozsahu, ale právě skrze rodinu se 

snažila mít výchovu dětí pod kontrolou.  Úsilí rodiny vychovávat své děti podporovala 

socialistická společnost všemi prostředky, jak sociálními tak finančními, ovšem 

vyžadovala i něco zpět. „Společnost má právo i povinnost vyžadovat od rodičů, aby 

výchova v rodině byla řádně vedena a aby rodiče svá práva i povinnosti vykonávali 

v souladu se zájmy společnosti.“ (Schiller 1964, str. 74).   
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Vztahy mezi rodiči a dětmi  

V druhé části zákona jsou pak vymezeny vztahy mezi rodiči a dětmi.  Hlava 

první vyjadřuje práva a povinnosti rodičů a dětí: 

§ 32 stanovuje, že rodiče mají ve výchově dětí rozhodující úlohu, přičemž musí být svým 

dětem příkladem.  

§33 ukládá rodičům povinnost odpovídat společnosti za všestranný vývoj svých dětí, 

pečovat soustavně a důsledně o jejich výchovu, výživu a řídit jejich jednání tak, aby 

z nich vyrostli zdraví a uvědomělí občané. 

Rodiče mají pečovat o děti takovým způsobem, aby jim zajistili zdravý vývoj, 

který lze chápat i jako nepřítomnost duševního či fyzického násilí.  Zatím však není 

vymezen jakýkoliv zákaz nepřiměřených výchovných prostředků či přímo zákaz 

násilného chování rodičů vůči dětem.   

§ 32 v podstatě hovoří o tom, že děti vyrůstající v rodinném prostředí jsou 

ovlivněny především chováním svých rodičů a přejímají jejich výchovné praktiky i 

v budoucím životě.  Řádná výchova ze strany rodičů je proto základem pro to, aby z dětí 

vyrostly zralé osobnosti.  Pokud výchova selhává a děti jsou vystaveny týrání, je velice 

pravděpodobné, že se objeví problém transgeneračního přenosu násilí.  To znamená, že 

děti budou v dospělosti chování svých rodičů opakovat.   

V případě, že rodiče neplní svá práva a povinnosti vůči dětem, je v pravomoci 

soudu do výchovy zasáhnout a zajistit pro dítě náhradní opatření.  Nedodržování či 

zneužívání rodičovských práv upravuje 

§ 44, který stanovuje, že pokud rodiče neplní svá rodičovská práva nebo povinnosti a 

vyžaduje-li to zájem společnosti na řádné výchově dětí, soud jejich rodičovská práva 

omezí.  V případě zneužívání rodičovských práv nebo zanedbávání povinností jsou 

rodiče svých práv prostřednictvím soudu zbaveni. 

V případě zbavení rodičů jejich práv má soud jako jediný státní orgán pravomoc 

svěřit dítě do péče jiné osoby než rodiče, vyžaduje-li to zájem dítěte a tedy i zájem 

společnosti.  Pokud je to možné, je dítě přednostně svěřeno do péče příbuzných, kteří 

jsou schopni vykonávat péči lépe než původní rodiče.  Jestliže je výchova dítěte vážně 

ohrožena, může soud nařídit ústavní výchovu §45. 
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Účast občanů   

V zákoně o rodině není opomenuta ani účast občanů na pomoci při porušování 

rodičovských práv.  Jak uvádí JUDr. F. Brabenec ve své knize Sociálně-právní ochrana 

dětí a mládeže:  „Zájem na řádném uspokojování práv dětí i na plnění povinností rodičů 

je však věcí nejen společnosti, státu a jeho orgánů, ale každého občana, zejména těch 

občanů, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s dětmi a s prostředím, 

v němž se děti vychovávají, s rodinou.“ (Brabenec 1971, str. 12).  V zákoně o rodině je 

účast občanů vyjádřena takto: 

§42 ukládá občanům a společenským organizacím možnost upozornit soud, národní 

výbor či jiný státní orgán na vážné porušení práv a povinností rodičů.  Státní orgán je 

pak povinen na základě tohoto upozornění učinit vhodné výchovné opatření.  Opatření, 

kterými se omezují rodičovská práva, může učinit jen soud   

Kromě soudu měli v rámci tehdejší společnosti zásadní úlohu také národní 

výbory, jejichž působení bylo upraveno především vládním nařízením č. 59/1964 sb.  O 

úloze národních výborů bude ještě pojednáno v části sociálně-právní ochrany. 

5.1.2 Změna zákona o rodině v roce 1998 

Zákon o rodině zůstává, až na některé úpravy týkající se přeměny politického 

režimu v roce 1989, platný ve své původní podobě až do roku 1998.  V tomto roce se 

v důsledku přijetí zákona o sociálně-právní ochraně dětí (viz kapitola 5.2.3) ve větší 

míře mění jeho obsah a záležitostem týkajících se práv dětí je poskytnut značný prostor.  

Nové formulování paragrafů vymezuje také rodičovská práva a ochranu dětí před 

nepřiměřenými výchovnými postupy narušujícími důstojnost dítěte či jeho zdravotní 

stav.  Do zákona o rodině č. 94/1963 Sb. jsou tak poprvé zahrnuty principy dané 

Úmluvou o právech dítěte z roku 1989.   

§ 31 

(1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností  

a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, 

b) při zastupování nezletilého dítěte, 

c) při správě jeho jmění. 
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(2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně 

chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni 

jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla 

dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový 

a mravní vývoj 

Upravený zákon o rodině stanovuje také opatření v případě, že rodič své dítě týrá 

nebo jinak zneužívá.  Pokud v takovém případě soud uzná vinu rodiče, může ho zbavit 

rodičovské zodpovědnosti, tudíž veškerých jeho rodičovských práv. 

§ 44 (4) Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání 

trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu 

jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, 

soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské 

zodpovědnosti.  

 

5.2 Sociálně - právní ochrana dětí 

Sociálně právní ochrana dětí (dále jen SPOD) je zaměřena v prvé řadě na zájmy 

a blaho dítěte.  Jejím úkolem je zajistit pomoc potřebným dětem a přijímat taková 

opatření, která povedou k předcházení situací ohrožujících nebo narušujících zdravý 

vývoj dětí.  Hlavní náplní SPOD je tedy nejen pomáhat v případě ohrožení, ale i 

předcházet takovým ohrožením.  SPOD je součástí sociální politiky stát, který 

s využitím různých nástrojů zasahuje do rodiny.  Ne vždy může rodina sama své dítě 

zabezpečit, a proto některé úkoly přebírá stát a jeho organizace. 

Stručný vývoj SPOD   

Zájem o blaho dětí se objevoval již v druhé polovině devatenáctého století, kdy 

vznikala chudinská péče.  Postupem času se zájmy dětí dostaly pod ochranu státu a jeho 

orgánů a byly zakotveny v právních předpisech.  Počátkem dvacátého století šlo 

zejména o pomoc osiřelým a opuštěným dětem. V období války pak byla nutná pomoc 

především dětem uprchlíků a též dětem osiřelým.  Další vývoj ochrany dětí na našem 

území, počínaje rokem 1948, byl poznamenán zejména následnou politickou změnou.   

Zájem o rodinu a její rozvoj byl minimální.  Chyběla snaha o to, aby děti byly 

vychovávány především v prostředí fungující rodiny a aby taková rodina byla v péči o 
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dítě podporována.  Toto tvrzení dokazuje i znění § 9 zákona č. 69/1952 Sb. o sociálně-

právní ochraně mládeže: „je-li třeba dítě svěřit do péče nahrazující péči rodičů, bude 

umístěno zásadně do péče kolektivní; jinak lze dítě umístit jen v rodině, která skýtá 

záruku, že dítě bude vychováváno v lásce k lidově demokratickému státu.“ (Novotná 

2002, str. 13).  Priorita umísťovat děti do kolektivních zařízení stála nad alternativním 

opatřením, které by hájilo především zájmy dítěte.  Náhradní rodina je sice zmíněna, ale 

spíše v souvislosti s tehdejší politickou ideologií. 

Změna Sociálně - právní ochrany dětí v 60. letech 20. století 

Zásadní změna v souvislosti se SPOD nastala s přijetím zákona o rodině v roce 

1963. Jeho §41 až 48 nahradily dosavadní zákon o sociálně-právní ochraně mládeže 

z roku 1952 a společně s vládním nařízením č. 59/1964 Sb. o úkolech národních výborů 

při péči o děti vytvořily na další dobu základní normu sociálně-právní ochrany dětí.  

Nedošlo však k žádným kompetenčním změnám, pouze byly upraveny zásahy státní 

moci do rodinných vztahů. 

5.2.1 Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
z roku 1964 

Vládní nařízení z roku 1964 vyjadřuje tato základní ustanovení (Schiller 1964, 

str. 192-193): 

§1 Národní výbory soustavnou činností zabezpečují, aby se dětem dostalo péče potřebné 

k jejich všestrannému duševnímu a tělesnému a poskytují jim pomoc při uplatňování 

jejich práv 

Domnívám se, že ochrana dětí vždy odrážela spíše zájmy státu, toto vládní 

nařízení však poprvé zmiňuje také práva dětí, tudíž bere v úvahu i jejich zájmy.  Tento 

posun vznikl pravděpodobně v souvislosti s přijetím mezinárodní Deklarace práv dítěte. 

§2 pečují o vytváření podmínek, které umožňují nebo usnadňují rodičům a jiným 

osobám odpovědným za výchovu řádný výkon péče o děti, zejména budování 

předškolních a mimoškolních výchovných zařízení a zřizování takových služeb, které 

mají význam pro zaměstnané rodiče, zejména pro zaměstnané matky 

Podle mého názoru pomoc rodičům ve výchově dětí do jisté míry zamezovala 

vznik patologických jevů, které by mohly vznikat v důsledku sociálního stresu.   
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§3 vhodnými výchovnými a vzdělávacími prostředky působí v souladu se zásadami 

morálky socialistické společnosti nejen na chování dětí, ale i na jednání osob 

odpovědných za jejich výchovu, učební a pracovní podmínky tak, aby se tyto osoby 

řádně plnily své povinnosti k dětem a byly pro ně dobrým příkladem.  Při tomto 

působení využívají osvětových a kulturních zařízení jimi řízených. 

Z mého pohledu tento paragraf poukazuje na to, že všichni v té době měli být 

vychováváni a vzděláváni tak, aby jejich jednání bylo v souladu se zásadami morálky 

socialistické společnosti a to nejen děti, ale i osoby podílející se na jejich výchově a 

vzdělání.   

§4 sledují, aby se předešlo újmám, které by některé děti mohly utrpět v rodinách, na 

pracovištích nebo v místech, kde tráví svůj volný čas; zvláštní pozornost věnují ochraně 

dětí před škodlivými vlivy   

Z tohoto nařízení usuzuji, že v zájmu společnosti bylo, aby děti byly chráněny 

před negativními vlivy, ať už se jednalo o násilí, alkohol či drogy. 

Komise péče o děti   

Při okresních národních výborech byly zřízeny tzv. komise péče o děti, které 

následně řídily sbor důvěrníků péče o děti, jehož úkolem bylo prohlubovat činnost 

těchto komisí.  Konkrétně jejich práce spočívala v kontrole plnění práv a povinností 

rodičů.  Tito důvěrníci se většinou pohybovali v místech, která dobře znali a měli tak 

větší možnost dostat se do blízkosti problémových rodin.  Svá zjištění pak předávali 

národnímu výboru, který mohl ze zákona podniknout příslušná opatření.  Úkoly 

okresních národních výborů plnili kvalifikovaní pracovníci (sociální pracovníci).  

Národní výbory  

Činnost národních výborů se zaměřovala především na řádnou výchovu dětí a na 

to, aby z dětí nevyrostli problémoví jedinci.  Velká pozornost byla také věnována dětem 

opuštěným, u kterých bylo nutné zajistit náhradní výchovu v řádném prostředí. Ve velké 

míře se Národní výbory soustředily na ústavní péči a na výchovu dětí v těchto zařízení.  

V zájmu společnosti bylo, aby děti vycházející z ústavů měly řádné vychování. Je 

zjevné, že týrání dětí nebylo dosud oblastí, které by se věnovalo samostatné právní 

nařízení, což dokládá jak vládní nařízení o úkolech národních výborů, tak zákon o 

rodině z roku 1964.  
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5.2.2 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 1975 

V roce 1975 byl přijat zákon č. 121/1975 o sociálním zabezpečení a zákon č. 

129/1975 Sb. o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, jejichž společné 

plnění upravovala vyhláška MPSV č. 130/1975.  Uvedené právní předpisy tak zrušily 

dosavadní vládní nařízení z roku 1964.  Úprava sociální péče v novém zákonu o 

sociálním zabezpečení zahrnovala také sociálně-právní ochranu dětí, což konkrétně 

vyjadřoval §82.  

§82 Národní výbory zjišťují případy ohroženého nebo narušeného vývoje dětí, působí 

k odstranění jeho příčin a důsledků a zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí. 

Ve vyhlášce MPSV se poprvé objevuje samostatné vyčlenění pomoci dětem 

v naléhavých případech.  Dosud byla pomoc takovým dětem zmíněna pouze jako jeden 

z mnoha úkolů místních národních výborů v §6 a) vládního nařízení č. 59/1964.  Nové 

předpisy pojaly péči o děti komplexně a péče o rodinu a děti byla považována za 

samostatný úsek sociální péče.  Vyhláška MPSV č. 130/1975 SB. pomoc dětem 

v naléhavých případech upravuje samostatně v 

 §19 Místní (městské) národní výbory poskytují dětem v naléhavých případech 

okamžitou pomoc, zejména když dítěti hrozí vážná újma na životě nebo na zdraví 

v důsledku nedostatečné péče rodičů nebo jiných občanů odpovědných za jeho výchovu 

a když není možno čekat, až v jeho prospěch zasáhne okresní národní výbor či soud.  

V odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů 

fungovala také oddělení péče o rodinu a děti, která se zaměřovala především na děti 

ohrožené sociálními podmínkami představující hrozbu pro jejich zdravý vývoj.   

Je patrné, že v pojetí ochrany ohrožených dětí byl učiněn pokrok.  Už nebyl 

kladen takový důraz pouze na řádnou výchovu, ale byl zohledňován i faktor zdravého 

vývoje dítěte.  Působení orgánů sociálně-právní ochrany dětí bylo více zaměřeno na 

odhalování případů ohrožených dětí a zabraňování i předcházení takovýmto ohrožením.  

§19 vyhlášky MPSV z roku 1975 je daleko propracovanějším a konkrétnějším 

nařízením, než byla nařízení z roku 1964.  Byl jasněji stanoven problém ohrožených 

dětí, jeho příčiny i řešení.  



 35 

5.2.3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí z roku 1999 

Až do roku 1999 byl v oblasti SPOD platný zákon o rodině společně s postupně 

upravenými předpisy sociálního zabezpečení.  Konkrétně to znamenalo, že zákon o 

rodině upravoval činnost státních orgánů v tradičně vymezených situacích a předpisy o 

sociálním zabezpečení upravovaly jejich činnost z hlediska kompetenčního, což se ve 

výsledku projevilo jako neefektivní.  Z tohoto důvodu v roce 1995 vláda ve svém 

usnesení č. 1/1995 uložila oddělit úpravu ochrany dětí v předpisech soukromoprávní 

povahy (rodinné právo) od úpravy jejich ochrany státem s tím, že se musí brát v úvahu  

• zvláštní ochrana dítěte obsažená v Listině základních práv a svobod 

• mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, zejména Úmluva o 

právech dítěte 

• nové společenské jevy, zejména ohrožení dětí vnějšími škodlivými vlivy (např. 

násilí) 

• atributy demokratické občanské společnosti, jimiž je účast nestátních subjektů, 

občanských a humanitárních sdružení i jednotlivců na výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí (Novotná 2002, str. 14-15). 

Reakcí na výše uvedené faktory bylo přijetí zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně- 

právní ochraně dětí.  Tento zákon se stal prvním uceleným právním předpisem v České 

republice, který se týká výhradně dětských práv a jejich ochraně.  Do té doby se Česká 

republika v souvislosti s ochranou dětských práv řídila především zákonem o sociálním 

zabezpečení, zákonem o rodině, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o 

právech dítěte.  Nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí reagoval na stále se zvyšující 

společenská ohrožení dětí, mezi které patří také užití násilí vůči dětem.  Jeho cílem bylo 

a je poskytnout subjektům podílejících se na ochraně dětí takové pravomoci, které 

povedou k zajištění a ochraně zájmů dětí.  

Přijetím tohoto zákona bylo vymezeno, co sociálně-právní ochrana dítěte 

představuje: „zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a 

život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, 

zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním 

násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.“ (Novotná 2002, str. 18). 
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Orgány SPOD 

Vzhledem k velkému rozsahu pojetí ochrany dítěte spadá předmět činnosti 

SPOD pod celou řadu orgánů.  Zajišťování práv dětí se tak dotýká právních předpisů 

v oblasti rodinněprávní, sociální, školské, zdravotní, trestní, apod., což neumožňuje 

zahrnout komplexní ochranu dětí do jediného právního předpisu.  Zákon především 

vymezuje sociální události a míru integrace státu a jeho orgánů do rodinného života. 

Mezi orgány sociálně-právní ochrany patří: 

• obecní úřady (dříve okresní úřady) 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností (na které přešly činnosti SPOD 

z Okresních úřadů) 

• krajské úřady 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí   

• Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 

SPOD rovněž poskytují další subjekty, které však nejsou orgány SPOD 

• obce v samostatné působnosti 

• kraje v samostatné působnosti 

• komise pro sociálně právní ochranu (komise pro sociálně právní ochranu byla 

zahrnuta mezi subjekty poskytující SPOD po novelizaci zákona v roce 2002)   

• další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany 

pověřeny (nadace, občanská sdružení, krizová centra) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Nejvýznamnějším článkem v rámci orgánů SPOD je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, který spravuje oddělení péče o rodinu a děti (nově nazvaném 

oddělení SPOD).  Činnost oddělení péče o rodinu a děti je rozdělena zpravidla na dvě 

části - terénní sociální práce a zprostředkování náhradní rodinné péče.  Z hlediska 

týraných dětí je toto oddělení významné především díky práci sociálních pracovníků, 

kteří mají za úkol vyhledávat a chránit ohrožené děti.  Pracovníci při plnění svých 

povinností vykonávají běžné formy sociální práce, např. terénní šetření v místě bydliště 

či pobytu dítěte, pohovory s dítětem za účelem zjištění jeho názorů a stanovisek k jeho 
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aktuální situace, pohovory s rodiči, případně dalšími příbuznými.  V případě podezření 

na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte je nezbytné provést prvotní i opakovaná 

šetření v místě bydliště dítěte, zjistit stanoviska lékaře, případně školského zařízení. 

Jedná-li se o ojedinělé selhání člena rodiny, může oddělení péče o rodinu a děti uložit 

některé ze zákona daných výchovných opatření.  Neběžnějším prostředkem bývá 

stanovení dohledu, které umožňuje déletrvající práci s rodinou.  Při opakujícím se 

nevhodném jednání rodičů je možné podat návrh na soudní dohled.  V průběhu dohledu 

je rodině poskytnuta poradenská pomoc, kterou je možné na základě §12 zákona o 

SPOD přímo nařídit.  Ve vážných případech podává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností návrh soudu na zahájení trestního stíhání a umístění dítěte do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc.  Soud je povinen do 24 hodin návrh realizovat nebo 

zamítnout.  Po vydání předběžného opatření je poté soud povinen do 30 dnů zahájit 

řádné řízení.  Krajním případem je podání návrhu soudu na omezení či zbavení 

rodičovské zodpovědnosti. 

Komise pro SPOD   

Pro otázku ochrany týraných dětí je podstatná také činnost komise pro sociálně-

právní ochranu, která však není orgánem SPOD.  Jedním z úkolů komise pro SPOD je: 

„ navrhovat a posuzovat předložené sociálně preventivní programy na ochranu 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých 

případů v komisi za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině“ 

(Špeciánová 2007, str. 25). 

Komise je zřizována starostou obce s rozšířenou působností. Mezi její činnost 

patří pořádání tzv. případových konferencí, které řeší jednotlivé případy dětí ohrožených 

syndromem CAN.  Na těchto konferencích se scházejí sociální pracovníci, lékaři, 

psychologové, zástupci policie a školských zařízení, aby uplatnili interdisciplinární 

přístup k řešení situace v rodině.  Na základě svých odborných poznatků jsou pak 

schopni se dohodnout na míře ohrožení dítěte do budoucna a na možnostech pomoci 

rodině např. při řešení finanční nebo bytové situace. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

K výkonu SPOD mohou být rovněž pověřeny právnické a fyzické osoby, které 

mohou vyhledávat děti, na které se SPOD zaměřuje, věnovat se poradenské a 

preventivní činnosti a vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými 
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vlivy.  Obecní úřady, obce v samostatné působnosti a kraje mohou v této souvislosti 

zřídit různá zařízení.  Jedním z takových zařízení je zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, která jsou určena také pro děti týrané.  Děti mohou taková zařízení 

samy vyhledat, pokud ovšem o jejich existenci vědí., případně mohou požádat také 

oddělení péče o rodinu a děti, které je oprávněno rozhodnout o umístění dítěte do tohoto 

zařízení. 

§42 (1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, 

které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které 

se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní 

práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních 

potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, 

psychologické a jiné obdobné nutné péče. 

Rodičovské povinnosti 

Rodiče dítěte jsou povinni podle § 53 odst. 2 spolupracovat při ochraně práv a 

zájmů dítěte a dále umožnit návštěvu zaměstnanců orgánů SPOD v obydlí, kde dítě žije 

za podmínky, že je to nezbytné pro ochranu jeho života nebo ochranu jeho práv.  

V případě podezření, že je někde týrané dítě, mají pracovníci SPOD právo okamžitě 

zasáhnout, a to i přes odpor rodičů.  Taková návštěva nemusí být předem ohlášena. 

Oznamovací povinnost 

Je třeba zmínit i oznamovací povinnost týkající se státních orgánů (školy, 

zdravotnická zařízení) a dalších pověřených právnických a fyzických osob.  Ti jsou na 

základě  

§ 10 odst. (4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická 

zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 

§ 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. 

Nesplnění této povinnosti je sankciováno jako přestupek, což do jisté míry 

přispívá k větší angažovanosti těchto zařízení v otázce ochrany dětí.   
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Vedení evidence   

Obecní úřady obce s rozšířenou působností, stejně jako jiné orgány SPOD mají 

za úkol vést evidenci dětí, na které se SPOD vztahuje. Zvlášť jsou vedeny rejstříky dětí 

uvedených v §6.  Vedení této evidence bylo zavedeno v roce 2000 na základě Instrukce 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedení evidence upravují §§ 54, 55, a 56.  

Významné paragrafy související s ochranou týraných dětí  

§6 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti  

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, 

mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto 

skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují 

vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

Ve sdělování podezření z týrání dětí hrají důležitou roli také lidé z nejbližšího 

okolí dítěte.  Právě oni mohou být těmi, kdo se o týrání dozví jako první a jejich 

oznámení tudíž může dítěti pomoci.  Není však jejich povinností takové oznámení 

učinit, jedná se pouze o oprávnění.  Mnohdy se lidé obávají útoků ze strany pachatele 

v případě, že své oznámení učiní.  Zákon o SPOD však ochraňuje jakákoliv sdělení 

podána orgánu SPOD a všichni pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.  Toto 

opatření tak může napomoci k větší angažovanosti osob, které se vyskytují v okolí 

týraného dítěte.   

§7 (2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení 

povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, 

že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na 

skutečnosti uvedené v §6 odst. 1 písm. b) až e); tím není dotčena povinnost vyplývající 

ze zvláštního právního předpisu (§168 trestního zákona) 

K tomu, aby bylo možné předcházet nebo zamezovat týrání dětí, je zapotřebí 

vyhledávat takové rodiny, které vykazují známky sociálně patologických jevů a 

poskytovat jim pomoc.  Soustavnou prací s takovými rodinami je možné zabránit vzniku 

týrání.  Pracovníci obecního úřadu mají za úkol působit na rodiče, aby plnili své 

povinnosti.  V případě, že při své práci narazí na ohrožené děti, nahlásí tuto skutečnost 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který má pravomoc k podání návrhu 

k soudu.  Činnost obecního úřadu upravuje §10. 
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§10 (1) Obecní úřad je povinen a) vyhledávat děti uvedené v §6 odst. 1 

Jestliže je odhaleno týrání dítěte a jeho život nebo vývoj jsou vážně ohroženy, 

má obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost okamžitě jednat.  Toto jednání 

spočívá v podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření.  Soud musí o návrhu 

rozhodnout nejpozději do 24 hodin.  Ve svém návrhu obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zváží veškeré okolnosti pro vhodné umístění dítěte do náhradního prostředí.  

Dítě může být dočasně svěřeno příbuznému nebo umístěno v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.  V některých případech může být dítě umístěno do ústavu, 

ze kterého může být následně přeloženo do dětského domova, v případě, že se dokáže, 

že bylo týrané, bude nutné ho z rodiny odebrat.  Opatření o povinnosti obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností upravuje § 16.  

§16 Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat 

neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního 

předpisu (§76a občanského soudního řádu) 

Novelizace zákona 

Zákon o SPOD prošel od roku 1999 několika novelizacemi.  K větší změně 

zákona v souvislosti s týranými dětmi došlo v roce 2001, kdy byla prolomena povinná 

mlčenlivost státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob 

vůči orgánům SPOD v případě na podezření z týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte.  

Před touto novelizací byli výše zmínění vázáni mlčenlivostí ze zákona č. 20/1966 Sb. o 

péči o zdraví lidu a oznámením pouhého podezření na týrání by tak porušovali zákon.  

Podezření na týrání totiž není trestný čin. 

§53 Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu (§ 55 odst. 2 

zákona č. 20/1966 Sb.) se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření 

z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. 

Pokud si tedy takové údaje vyžádá některý z orgánů SPOD, státní orgán či další 

pověřené osoby jsou povinny mu údaje vydat. 

Dále pak novelizací v roce 2006 vznikla lékařům povinnost provádět záznam o 

úrazu, na jehož základě mohlo být posouzeno, zda úraz nevznikl v důsledku týrání. 
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§10 (5) Zdravotnické zařízení je povinno při ošetřování úrazu dítěte v případě podezření 

z týrání dítěte, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o ně zajistit zaznamenání 

úrazu. Záznam o vzniku úrazu (dále jen "záznam") je povinna provést osoba 

doprovázející dítě, nebo dítě samo, dostavilo-li se k ošetření úrazu bez doprovodu jiné 

osoby, a je-li to možné s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost. V záznamu je 

osoba doprovázející dítě povinna uvést, jak k úrazu došlo; stejnou povinnost má i dítě, 

pokud záznam vyplňuje toto dítě. Jestliže zdravotnické zařízení zjistí, že charakter 

zranění neodpovídá popisu úrazu uvedeného doprovázející osobou, popřípadě dítětem, 

tuto skutečnost v záznamu uvede. V případě, že doprovázející osoba, popřípadě dítě, 

odmítne záznam provést, vyznačí zdravotnické zařízení tuto skutečnost v záznamu.  

Úplné znění zákona se všemi provedenými změnami figuruje pod č. 373/2006 

Sb.   

 

5.3 Mezinárodní právo  

Česká republika je v souvislosti s ochranou dětských práv vázána také 

mezinárodními úmluvami a smlouvami.  Mezinárodní úmluva o ochraně dětí v naší 

zemi sahá na počátek dvacátých let, kdy byla v roce 1924 tehdejší Československou 

republikou podepsána Ženevská deklarace dětský práv.  Tato deklarace ale pouze 

formulovala základní principy chránící dítě před jakýmkoliv nebezpečím a byla reakcí 

na ničivý dopad války.  Nebyla právně závazná, avšak dala zásadní impuls k dalším 

opatřením na mezinárodní úrovni. 

Vývoj mezinárodního práva na ochranu dětí prošel dlouhou cestu.  Na jejím 

počátku bylo nejprve nutné poznat potřeby dětí.  V návaznosti na to se tyto potřeby 

definovaly a společnost tak mohla přímo uskutečnit kroky k naplnění požadavků 

týkajících se dětí.  Poznáním objektivní situace bylo možné přejít na takové postupy, 

které prosazují pozitivní jevy a odstraňují ty negativní (Dunovský 2002, str. 7-9). 

5.3.1 Deklarace práv dítěte z roku 1959 

Její vznik je spojen především s působením polovládní organizace UNICEF.  

UNICEF vznikl na počátku padesátých let a převzal iniciativu v mezinárodní pomoci 

ohroženým dětem.  Jeho zásluhou byla v roce 1959 prosazena nová mezinárodní právní 

norma – Deklarace práv dítěte.  Přijetím této deklarace se otevřela nová a nadějná cesta 
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v boji proti krutostem, kterými byly a jsou vystavovány děti po celém světě.  Kromě 

pomoci dětem ohrožených válkou, hladomorem či nemocemi se v té době začala obracet 

pozornost také k týrání a zneužívání dětí.  Týrání a zneužívání se v té době začíná 

postupně rodit v závažný celospolečenský problém (Dunovský 1995, str. 36). 

Deklarace práv dítěte byla dne 20. listopadu 1959 jednomyslně přijata Valným 

shromážděním Organizace spojených národů.  Některá práva a svobody byly převzaty 

z Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948.   

V preambuli této deklarace jsou vyčteny všechny důvody pro její vznik.  Jedním 

z nich je „ jelikož si dítě pro svou fyzickou a duševní nevyzrálost vyžaduje zvláštní 

ochranu a péči včetně právní ochrany před narozením i po něm,“ pokračuje „nuže 

proto Valné shromáždění vyhlašuje tuto Deklaraci práv dítěte za tím účelem, aby mohlo 

mít šťastné dětství a mohlo pro své vlastní blaho a pro blaho společnosti požívat práv a 

svobod v ní stanovených, a vyzývá rodiče, muže a ženy jako jednotlivé, dobrovolné 

organizace, místní úřady a národní vlády, aby uznali tato práva a usilovali o jejich 

dodržování zákonodárnými a jinými opatřeními, postupně přijímanými v souladu 

s těmito zásadami.“ (Dokumenty OSN 2005a).  

Deklarace práv dítěte byla výsledkem toho, že si lidé začali uvědomovat 

závažnost problémů dotýkajících se dětí.  Děti se staly synonymem pro bytosti, které 

pro svou bezbrannost a zranitelnost vyžadují zvláštní pozornosti.  Definováním 

dětských práv bylo možné poskytnout dětem ochranu před zvětšujícími se hrozbami 

světa.  Rok 1959 se v souvislosti s ochranou dětských práv stal výchozím bodem pro to, 

aby každému dítěti na světě bylo umožněno prožít plnohodnotný a bezpečný život. 

Deklarace práv dítěte se významně dotkla také tehdejší ČSSR, jednoho z členů 

OSN.  Ovlivnila mimo jiné přípravu zákona o rodině, který byl přijat v roce 1963.  

Přijetí této deklarace bylo však spíše formální. 

V průběhu dalších třiceti let docházelo stále k novým poznáním v souvislosti 

s potřebami a požadavky dětí.  Odborníci z řad pediatrů, psychologů či sociálních 

pracovníků si nemohli nevšimnout postavení dítěte ve světě, ve kterém se stále 

prohlubovalo násilí a porušování lidských práv.  V roce 1989 došlo k nejvýznamnějšímu 

posunu v oblasti mezinárodního práva týkajícího se ochrany dětských práv.  Byla přijata 

Úmluva o právech dítěte.   
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5.3.2 Úmluva o právech dítěte z roku 1989 

V roce 1979, který se stal mezinárodním rokem dětí, navrhlo Polsko, aby byl 

vytvořen právně závazný dokument týkající se dětských práv.  O deset let později, dne 

20. listopadu byla Valným shromážděním OSN vyhlášena Úmluva o právech dítěte.  

Stala se tak první obecně závaznou právní normou, která se týká výhradně práv dítěte. 

V roce 1990 byla naším státem podepsána a ratifikována.  Po vzniku samostatné 

České republiky se pro náš stát stala tato úmluva platnou právní normou, která je 

z důvodu své lidskoprávní povahy dokonce nadřazena zákonům a je součástí českého 

právního řádu, zákon č. 104/1991 Sb.  „Stala se východiskem k formování nových 

přístupů k dítěti, jeho potřeb a práv a také k jejich prosazování a aplikaci 

v praxi.“(Dunovský 2002, str. 7). 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

• Statutární právo – určuje postavení dítěte ve společnosti, je to právo na jméno, 

národnost či právo nebýt diskriminováno   

• Právo na přežití a rozvoj - zaručuje zachování života dítěte a uspokojování jeho 

základních potřeb (právo na přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, 

zdravotní péči atd.)dítě by mělo mít právo se rozvíjet, vzdělávat a mít volný čas 

na hru a zábavu, ale také zaručenou svobodu myšlení, vyznání a volný přístup k 

informacím 

• Právo na ochranu - dítě má právo na ochranu před násilím, 

vykořisťováním, zanedbáváním a všemožným zneužíváním, ale i na 

ochranu proti poškozování v systému trestního práva 

• Participační právo (právo na účast) – dítě se může vyjádřit ke všemu, co se ho 

týká, zveřejnit svůj názor na dění kolem sebe a mít slovo v záležitostech, které 

ovlivňují jeho osobu 

Konkrétně má být právo na ochranu uplatňováno prostřednictvím opatření 

diagnostikujících a napravujících ubližování dítěti, špatné zacházení s ním nebo jeho 

mučení. Každý stát by takováto opatření měl zajistit.  Přesto, že každý stát vázaný touto 

úmluvou má učinit vše pro to, aby došlo k naplňování všech principů, jsou některá práva 

dětí porušována.  Nejčastěji jsou to právě práva na ochranu, které vymezuje článek 19.  
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Článek 19 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, 

sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním 

násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo 

nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči 

jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli osob starajících se o 

dítě (Dokumenty OSN 2005b). 

Úmluva o právech dítěte byla pro svět velkým přínosem ve všech oblastech 

týkajících se dětí, jelikož jasně formulovala dětská práva i postupy při jejich naplňování.  

Co bylo však zásadním krokem, byl požadavek zpětného hodnocení.  Jednotlivé země se 

její ratifikací zavázaly k tomu, že budou podávat zprávy o plnění svých povinností 

každých pět let.  Na základě těchto zpráv bylo pak možné vyhodnotit efektivitu 

opatření, která byla v úmluvě stanovena.  Česká republika podala svoji první zprávu 

Výboru OSN pro dětská práva v roce 1996, který obratem vyjádřil pozitiva i negativa 

dosažených výsledků (Poradní a pracovní orgány vlády 2007a). 

Je velice důležité, aby po ratifikaci jakékoliv úmluvy a zvláště takové, která se 

týká dětí, docházelo i k naplňování jejích zásad.  V první polovině devadesátých let byla 

však Úmluva o právech dítěte vnímána pouze úzkou vrstvou českých odborníků.  Právní 

ani politická praxe si k tomuto zásadnímu dokumentu nevytvořily bližší vztah. 

Postupem času se přístup k zásadám této Úmluvy zlepšil, ale dosud se zejména 

v politické praxi opomíjí fakt, že děti a jejich ochrana by měly být prioritou (Radvanová 

rukopis). 

5.3.3 Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

Na Evropské úrovni je Česká republika vázána od roku 1993 také Evropskou 

Úmluvou o ochraně lidských práv a některými z dodatečných protokolů.  Ratifikací této 

Úmluvy uznává Česká republika pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat 

stížnosti osob, nevládních organizací nebo skupin osob považujících se za poškozené v 

důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod, články 1-4 Protokolu č. 4 a články 1-5 Protokolu č. 7.  

Ochranu před týráním upravuje článek č. 3 

Čl. 3 Zákaz mučení- Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či 

ponižujícímu zacházení anebo trestu (Základní úmluvy o LP 2008). 
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5.4 Ústavní právo 

Ústavní právo je z hlediska ochrany týraných dětí významné především Listinou 

základních práv a svobod, která je v České republice od roku 1993 součástí Ústavního 

zákona č. 2/1993 Sb.  

Na mezinárodní úrovni se otázka lidských práv řešila již po druhé světové válce, 

v jejímž důsledku trpělo a zemřelo velké množství lidí.  V roce 1948 se proto Valné 

shromáždění OSN usneslo na přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.  Tato deklarace 

není právně závazná, ale má určitou politickou autoritu ve státech po celém světě a 

právě tato deklarace přispěla ke vzniku Deklarace dětských práv v roce 1959.   

5.4.1 Listina základních práv a svobod 

Velice důležitým právním předpisem v souvislosti s ochranou dětí a jejich práv 

v České republice je Listina základních práv a svobod.  Tato Listina obsahuje práva, 

která umožňují každému občanovi státu žít plnohodnotný a svobodný život.  Listina je 

zaměřena na práva všech lidí a dětská práva specificky vymezuje pouze okrajově, 

ovšem každé dítě se svým narozením stává občanem státu a má tudíž stejná práva i 

svobody jako dospělý.  Listina základních práv a svobod je od roku 1993 součástí 

ústavního zákona č. 2/1993 Sb.  Stala se tak privilegovaným právním předpisem 

k ochraně lidských, tudíž i dětských práv. 

Ochrana dětských práv je v Listině zahrnuta v hlavě II, oddíl první (základní 

lidská práva a svobody), kde článek 7 specificky vymezuje právo na ochranu před 

jakýmkoliv násilím 

Čl. 7 (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu 

Dále je pak zahrnuta v hlavě IV. článek 32. 

Čl. 32 (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.  Zvláštní ochrana dětí a 

mladistvých je zaručena. 

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči.  Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 

Odpovědnost chránit lidská práva v naší republice má vláda, která se za 

zajišťování této ochrany zodpovídá Poslanecké sněmovně.  V roce 1998 byla pro účel 
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ochrany lidských práv a svobod zřízena Rada vlády ČR pro lidská práva.  Hlavním 

úkolem této rady je sledovat dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny 

základních práv a svobod a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování 

lidských práv a základních svobod. Rada také sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních 

závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, mezi 

které se řadí i Úmluva o právech dítěte.  Každý rok vydává Rada zprávy o stavu 

lidských práv ČR, ve kterých figurují i práva dětí.   

Vládní vyjádření ze zprávy o stavu lidských práv v roce 1998:  „Při tvorbě 

nových zákonů (novela zákona o rodině, o sociálně-právní ochraně dítěte), jejich 

aplikaci a volbě metod sociální práce s rodinou je třeba důsledně dbát čl. 32 Listiny 

základních práv a svobod, zvláště odstavec 1 a 4.  Znamená to, že primárně je stát 

zavázán poskytovat pomoc a ochranu rodině a pomáhat rodičům realizovat jejich právo 

na výchovu dětí a dětem právo na rodičovskou výchovu.“ (Poradní a pracovní orgány 

vlády 2007b).  Vláda se tak zavázala poskytovat pomoc primárně dětem a jejich 

rodinám. 

 

5.5 Trestní právo  

Trestní právo upravuje problém týrání dětí v trestním zákonu a také v trestním 

řádu, kterým se vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení.  Člověk, 

který týrá své dítě, se dopouští trestného činu a musí být za tento čin řádně potrestán.  

V trestním právu je týrání dětí zahrnuto pod trestný čin týrání svěřené osoby.  

Pokud se ohlédneme do minulosti, byla v oblasti trestního práva vždy průběžně 

stanovena základní ochrana dětí.  Trestní soudnictví však v tomto směru postihovalo 

pouze nepatrný zlomek případů, které se většinou odehrávaly za zavřenými dveřmi a 

nebyly odhaleny.  Z důvodu malé pravděpodobnosti odhalení týrání, které se odehrává 

v rodině, zůstává i dnes velké množství nepotrestaných viníků (Radvanová rukopis). 

Je nutné podotknout, že trestní právo by mělo být až krajním prostředkem reakce 

společnosti na závadná jednání.  V prvé řadě by měli stát a společnost učinit veškerá 

opatření k tomu, aby bylo týrání zamezeno nebo aby se předešlo jeho vzniku.  Využití 

trestního práva v otázce týrání dětí podtrhuje fakt, že veškerá předchozí opatření selhala. 
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5.5.1 Trestní zákon z roku 1961 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve svém původním znění z roku 1961 vymezuje 

týrání svěřené osoby jako trestný čin v  

§ 215 Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta. 

S uvedením tohoto zákona v platnost vyvstala při ochraně týraných dětí nová 

skutečnost: „V řešení celé problematiky převládly aspekty odplaty a trestu.  To 

znamenalo odhaleného uživatele odsoudit a zavřít.  Postižené dítě pak umístit jinam, 

nejčastěji do ústavu.  A poněvadž většinou pachateli takovýchto trestných činů byli a 

jsou rodiče, znamenalo to trest i pro nešťastné dítě.“ (Dunovský 1992). 

Novelizací trestního zákona bylo v roce 2004 v paragrafu doplněno stanovisko o 

týrání osoby žijící ve společném bytě nebo domě a zvýšení výše trestu při spáchání 

trestného činu určitým způsobem, což úžeji vymezilo spáchání trestného činu týrání a 

zpřísnilo postih pro osoby dopouštějící se tohoto trestného činu. 

§ 215a (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném 

bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více 

osobách, nebo 

b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu." 

Vymezení pojmu týrání 

Zásadním problémem při užití paragrafu 215 a 215a je vymezení samotného 

pojmu „týrání.“  Týráním se totiž rozumí nejen fyzické násilí, ale i násilí psychické, 

které je však vzhledem k jeho povaze téměř nepostihnutelné.  Stanovisko nejvyššího 

soudu Rt 11/84 Tpjf 169/82 (Sb. s. R. 84, 4-5: 191) definuje týrání jako: zlé nakládání se 

svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou 

trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří.  

Týrání svěřené osoby se může stát také opomenutím povinné péče, k níž byl 

pachatel povinen, jestliže svěřená osoba vzhledem ke svému věku nebyla schopna sama 

se o sebe postarat.  
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Stanovisko Nejvyššího soudu Rt 3/83 Tpj 64/83 (Bulletin. 83, 2: 7) vymezuje 

konkrétní činy charakterizované jako týrání dítěte: 

trestání dítěte ve formě surového bití rukou i pomocí různých předmětů, kopání, 

bolestivé tahání za vlasy, po dlouhou dobu trvajícího klečení, přivazování dítěte ke stolu 

nebo k radiátorům ústředního topení, ponechání dítěte v chladném prostředí bez 

nutného oblečení, atd. (Špeciánová 2003, str. 39-40). 

Detailní vymezení týrání dětí tak umožňuje v případě dostatečných důkazů 

prokázat vinu pachatele a udělit mu odpovídající trest.  Na pachatele však musí být 

podáno trestní oznámení, aby mohl být souzen.  Toto oznámení může provést např. 

sociální pracovník, který má konkrétní případ týrání na starost.  Problémem však 

zůstává fakt, že jen zlomek případů týrání dětí se dostane na veřejnost, k šetření a 

následně k soudu.  

Ublížení na zdraví  

Fyzické týrání je čin, který je svou podstatou násilný.  Pachatel využívá fyzické 

síly či jiných předmětů za účelem oběti ublížit.  V některých případech užije při svému 

činu takových prostředků, které poškodí zdraví oběti nebo zanechají na jejím zdraví 

trvalé následky.  Pokud při týrání dítěte dojde k ublížení na zdraví, může být tento 

trestný čin potrestán podle §221 (v pozdějším znění zákona). 

1. Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta   

2. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

V trestním zákonu č. 140/1961 v původním znění je ublížení na zdraví 

potrestáno odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením.  Způsobí-li 

pachatel svým činem smrt, bude potrestán na jeden rok až pět let.  V době vzniku 

trestního zákona byl čin ublížení na zdraví z hlediska jeho potrestání vnímán odlišně než 

dnes.  Postih za jeho spáchání se zpřísnil, což může odrážet současné vnímání násilí 

jako zvětšující se problém.  

Trestný čin týrání svěřené osoby je potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

tři léta.  V případě ublížení na zdraví jsou to až dva roky, je-li způsobena tímto činem 

smrt, může to být až osm let.  Orgány činné v trestním řízení by proto měly důkladně 
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hodnotit povahu a následky zranění, aby bylo možné naplnit skutkovou podstatu jak 

trestného činu týrání svěřené osoby, tak ublížení na zdraví.  Pachatel pak může být 

přísněji potrestán (Špeciánová 2003, str. 40).   

Oznamovací povinnost  

Týrání dětí je posuzováno jako trestný čin, avšak jen v případě, že vyjde na 

veřejnost a dojde k obvinění pachatele.  Pomoc týraným dětem z hlediska trestního 

práva neposkytují pouze státní orgány.  Účast na odhalování týrání mohou mít všichni 

občané.  Jejich oznámení totiž přispívá k včasnému zásahu.  Každý občan je proto ze 

zákona povinen oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnost, že 

k týrání dochází.  Neoznámení takové skutečnosti upravuje § 168 trestního zákona. 

§168 (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin........., týrání 

svěřené osoby (§215), ......... , a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

Pokud porovnáme tento paragraf se stejným paragrafem trestního zákona v roce 

1961, nenalezneme ve výčtu oznamování trestných činů týrání svěřené osoby.  V tomto 

ohledu došlo k určitému pokroku, protože hrozba trestního postihu v případě 

neoznámení týrání nutí širokou veřejnost k větší pozornosti a zaujatosti v případě, že 

mají podezření na týrání dětí ve svém okolí.  Nejsem si však jista, že jsou si všichni lidé 

vědomi tohoto právního postihu, což souvisí také s celkovým problémem nedostatečné 

informovanosti veřejnosti o týrání dětí. 

Nedostatky 

Nedostatkem trestního zákona je absence práv vztahujících se na oběť.  Zákon 

ve všech směrech upravuje práva obviněného, přitom by ale především oběť měla mít 

zaručenu ochranu a citlivý přístup, zvláště jde-li o děti.  Dále je třeba upozornit na to, že 

jedinci, který spáchal trestný čin je přidělen obhájce, kdežto jedinec v pozici 

poškozeného toto privilegium nemá.  Ocitne-li se tedy dítě u soudu v pozici oběti, bývá 

nejčastěji zastoupeno orgánem sociálně-právní ochrany.   

Slabým místem v soudních řízeních týkajících se týrání dětí je nedostatek 

důkazů.  K prokázání viny pachatele jsou zapotřebí důkazy, které jsou však v takto 

delikátní záležitosti těžko získatelné.  U fyzického týrání je možné využít lékařských 

posudků či rentgenů, ovšem v případě psychického týrání je obstarání důkazu ještě 

daleko složitější. 
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5.6 Shrnutí 

Na základě zachycení vývoje jednotlivých právních předpisů z různých oblastí 

práva jsem se snažila poukázat na zásadní změny, které se v této oblasti od 60. let 20. 

století až po současnost uskutečnily.  Již v šedesátých letech se začala řešit otázka 

dětských práv, na což mělo velký vliv především přijetí Deklarace dětských práv z roku 

1959.  I přesto, že byla snaha do právních předpisů zahrnout i zájmy a potřeby dětí, 

převládalo v těchto předpisech zejména prosazování zájmů státu.  Stát usiloval o to, aby 

byly děti vychovávány v duchu socialistické společnosti, což mělo za následek kontrolu 

výchovy dětí ze strany státu a role rodičů tak byla do jisté míry potlačována.  

Problematika týrání dětí nebyla však ještě na delší dobu v právních předpisech 

zakotvena.  Důraz byl kladen především na řádnou výchovu v rodině a kolektivních 

výchovných zařízeních.  V zájmu socialistické společnosti byla také náprava špatného 

chování dětí, které se dostaly do ústavní výchovy z důvodu nefunkčnosti jejich vlastní 

rodiny.  V tehdejším přístupu k ohroženým dětem převažoval prvek represe.  Problémy 

se řešily až poté, co vznikly.  V druhé polovině 70. let 20. století došlo k významnému 

pokroku, jelikož péče o rodinu a děti se samostatně vymezila jako jeden z úseků sociální 

péče a pozornost se tak více zaměřila na problém ohrožených dětí, jeho příčiny i řešení.  

Vzniklo oddělení péče o rodinu a děti, které se mohlo věnovat ochraně ohrožených dětí 

ve větší míře.  Zlomový okamžik v právní úpravě ochrany týraných dětí však nastává až 

v roce 1989, kdy byla přijata mezinárodní Úmluva o právech dítěte.  Tato Úmluva 

značně ovlivnila tvorbu dalších právních předpisů v České republice, které souvisejí 

s ochranou dětských práv.  Postupem času docházelo k vyzdvihování důležitosti 

preventivních opatření a omezování opatření represivních.  Otázka ochrany dětských 

práv se stala jednou z priorit českého státu. Deset let po přijetí Úmluvy vznikl první 

ucelený právní předpis týkající se výhradně ochrany zájmů a práv dětí.  Zákon o SPOD 

vymezil nové přístupy v pomoci týraným i jinak ohroženým dětem a dal základ 

k vytvoření komplexního systému ochrany dětských práv.  V jednom právním předpisu 

jsou tak vyjádřena práva a povinnosti dětí, rodičů i aktérů, kteří mají prostřednictvím 

své činnosti zajišťovat dětem ochranu.  V oblasti trestního práva jsem zjistila, že od 60. 

let 20. století nedošlo v souvislosti s problematikou týrání dětí k výraznějšímu posunu a 

postihy uložené za spáchání trestného činu týrání jsou stále příliš nízké.  
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6. Analýza aktérů politiky ochrany týraných dětí 

Při analýze aktérů jsem zvolila tři aktéry, o kterých se domnívám, že je skrze 

jejich činnost možné zaznamenat vývoj v ochraně týraných dětí.  Výběr jsem učinila se 

záměrem poukázat na aktéry sféry nestátní a následně i státní.  Vybrala jsem proto 

neziskové organizace, u nichž jsem za zástupce zvolila neziskovou organizaci Nadace 

Naše dítě.  Dále jsem zvolila lékaře z resortu ministerstva zdravotnictví a sociální 

pracovníky z resortu ministerstva práce a sociálních věcí, které je také jedním z orgánů 

SPOD.  Z mého pohledu hrají právě neziskové organizace, lékaři a sociální pracovníci 

důležitou roli při prevenci, detekci a následně ohlašování případů týraných dětí.  Jejich 

znalosti, kompetence i pravomoci by měly sloužit k efektivní pomoci ohroženým dětem.  

Mým cílem proto bylo zachytit určitý posun v obsahu jejich činností a u lékařů i 

sociálních pracovníků navíc porovnat jejich možnosti před rokem 1989 a po něm.  

Následujícím grafem č.1 bych chtěla znázornit rozsah vztahů jednotlivých 

aktérů, kteří figurují v problematice týraných dětí.  Na grafu je možné vidět vztahy mezi 

týraným dítětem a jeho nejbližším okolím, ale také vztahy mezi subjekty podílejícími se 

na ochraně týraných dětí.  Z tohoto grafu je patrné, že problematika týrání dětí je velice 

složitá a vyžaduje vzájemnou spolupráci mnoha aktérů.   
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Graf č. 1: Vztahy aktérů problematiky týrání dětí  

 

 

 

6.1 Neziskové organizace 

Před rokem 1989 se ochranou dětí do jisté míry zabývaly společenské 

organizace (Československý svaz mládeže, pionýr).  Jejich činnost však byla zaměřena 

spíše na správnou výchovu a na kontrolu chování dětí a mládeže.  Bylo totiž v zájmu 

společnosti, aby z dětí vyrostli čestní a slušní občané, což bylo odrazem tehdejší 

politické ideologie.  Domnívám se, že ochrana týraných dětí v těchto společenských 

organizacích nefigurovala.   

Počátkem 90. let 20. století začaly pomoc týraným dětem poskytovat neziskové 

organizace.  V souvislosti s vývojem ochrany týraných dětí shledávám vznik 

neziskových organizací jako jeden ze zlomových okamžiků.  V současnosti tyto 

organizace poskytují dětem především psychosociální pomoc, která spočívá 

v odhalování týrání, stanovování diagnózy, terapii a prevenci týrání.  Pořádáním 

konferencí, vydáváním informačních brožur či prováděním osvětových kampaní 
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upozorňují celou společnost na problém týrání dětí.  Neziskové organizace nemají ze 

zákona právo rozhodovat a provádět opatření, která přísluší státním orgánům, ale mohou 

pracovníky státních orgánů na týrané děti upozorňovat.  Navíc mohou získávat finanční 

obnosy a investovat je do svých nebo i jiných projektů na ochranu týraných dětí.  

Z hlediska spolupráce s orgány státního sektoru je role neziskových organizací 

stále podceňována.  Chybí větší zájem o činnost a výsledky neziskových organizací ze 

strany státních orgánů.  Z výzkumu VÚPSV o problémových rodinách např. vyplynulo, 

že Neziskové organizace by „uvítaly užší spolupráci s MPSV při definování cílů a 

jasných dlouhodobých kritérií pro podporu neziskového sektoru.“ (ZprávaVÚPSV 

2002). 

V České republice existuje několik nadací a neziskových organizací 

zabývajících se problémem týrání dětí.  Do jejich výčtu patří např. Dětské krizové 

centrum, Fond ohrožených dětí, Sdružení linky bezpečí, Nadace naše dítě, Sdružení 

ROSA, aj. V následujícím textu představím Nadaci Naše dítě a pokusím se zachytit její 

činnost při pomoci týraným dětem od počátku jejího vzniku.  Tuto neziskovou 

organizaci jsem si vybrala z mnoha důvodů.  Nadace Naše dítě má dlouhodobou 

působnost v oblasti ochrany týraných dětí.  Za dobu svojí činnosti uskutečnila několik 

projektů, čímž se stala pro veřejnost jednou z nejznámějších neziskových organizací a 

svoji pomoc týraným dětem poskytuje celostátně. 

6.1.1 Nadace Naše dítě 

Nadace Naše dítě byla založena v roce 1993 ing. Zuzanou Baudyšovou.  

Zpočátku však tato nadace řešila problém, na jaké děti svoji pomoc zaměřit.  Původním 

záměrem bylo pomáhat hluchoslepým dětem.  Ke konečnému rozhodnutí přispěl prof. 

MUDr. Jiří Dunovský DrSc., uznávaný pediatr, který se dlouhodobě zabýval problémem 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.  I přesto, že se v té době ještě příliš o 

tomto problému nehovořilo, započala Nadace svou práci právě s těmito dětmi (O nadaci 

2003). 

Linka bezpečí   

Prvním velkým počinem v pomoci dětem bylo zřízení Linky bezpečí v roce 

1994.  Pro Českou republiku to představovalo seznámit se s něčím naprosto novým.  

Účelem Linky bezpečí bylo umožnit dětem, které se nacházejí ve složité situaci, obrátit 

se na někoho, kdo je vyslechne a pokud budou chtít jim i pomůže.  Pracovníci Linky 
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měli a mají k dispozici seznam organizací a sociálních pracovníků, na které se mohou 

obracet v případech, že je nutné situaci dítěte dále řešit.  Pokud dostane sociální 

pracovník oznámení o ohroženém dítěti od pracovníka Linky bezpečí, měl by ohrožené 

dítě navštívit a učinit vhodná opatření.  Linka bezpečí je v tomto směru efektivním 

nástrojem pro ochranu týraných dětí, jelikož děti, které na ni volají, získají odbornou 

pomoc. 

Do tří let se na Linku dovolalo milion dětí a hned v prvním roce tvořily ze všech 

volajících dvě procenta děti se syndromem CAN (O Nadaci 2003).  Nadace rozvíjela 

svoji činnost dál a v roce 1995 tak k Lince bezpečí přibylo Krizové centrum, působící 

jako nestátní zdravotnické zařízení.  Centrum, stejně jako Linka bezpečí, bylo vytvořeno 

za účelem pomáhat dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným.  Děti mohly do 

Centra přijít a svěřit se se svými problémy.  Pokud byly děti v nějakém ohrožení, dorazil 

na místo sociální pracovník nebo i soudce a situaci se snažili okamžitě řešit.  Pomoc 

v podobě krizové intervence, psychologické diagnostiky, poradenství či psychoterapie 

nebyla určena jen dětem, ale také rodičům, kteří se dostali do těžkých životních situací.  

Krizové centrum vyškolilo více než 400 pedagogů, kteří své znalosti předávali ostatním 

kolegům na různých přednáškách a snažili se, aby se jejich znalosti dostaly především 

k dětem a rodičům.  Jejich činnost tak nebyla pouze represivní, ale také preventivní. 

Kampaň proti týrání 

Postupem času Nadace dostála svého záměru a pomáhala stále většímu počtu 

dětí.  V roce 1997 přišla s nápadem seznámit s problémem týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných dětí také širokou veřejnost.  Nadace rozběhla svou první kampaň 

zaměřenou proti fyzickému týrání.  Na plakátech a letácích se lidé měli možnost 

dozvědět, co je to syndrom CAN a o jak závažný společenský problém se jedná.  

V dalších letech uspořádala Nadace ještě několik takových kampaní.  V roce 2001 

proběhla první kampaň seznamující českou veřejnost s psychickým týráním.  Právě 

činnost zaměřená na veřejnost přispívá k účinné primární prevenci. 

Rodičovská linka 

Na Linku bezpečí volaly od roku 1994 děti, které se potýkaly s různými 

problémy. V mnoha případech však mají i rodiče problémy se svými dětmi a mnohdy se 

nemají na koho obracet. Stres, který v důsledku toho prožívají tak může nakonec vyústit 

i ve fyzické tresty nebo dokonce týrání. Nadace Naše dítě se proto v roce 2001 rozhodla 
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nabídnout svoji pomoc i rodičům a zřídila Rodičovskou linku. Na tuto linku mohli volat 

rodiče, kteří si nevěděli rady s výchovou dítěte nebo jejichž dítě procházelo složitým 

obdobím. Na Lince tak mohli získat rady a podporu ve zvláště krizových případech. Na 

základě odborných rad mohli rodiče začít řešit své situace.  

Spolupráce s Evropskou Unií 

V roce 2002 začala Nadace spolupracovat také na mezinárodní úrovni.  

Zaměřovala se především na projekty podporující ochranu dětí a dětských práv, přičemž 

vycházela ze zásad Úmluvy o právech dítěte.  Nadace zahájila svou spolupráci 

s Evropskou Unií projektem „Podpora dětských práv,“ jehož součástí bylo také vydání 

Slabikáře dětských práv pro děti prvního stupně základní školy.  Děti tak byly 

seznámeny se svými právy a věděly, že pokud jim je kdokoliv odpírá, mohou vyhledat 

pomoc.  Tento projekt považovat za značný pokrok v oblasti prevence, jelikož děti, 

které vědí, že týrání je špatné a že existuje místo, kde získají pomoc, mohou takovou 

pomoc samy vyhledat.  

Krizové centrum 

Zásadní změnou v Nadaci bylo zrušení Krizového centra po osmiletém 

působení. Děti, pro které bylo Centrum zřízeno, tj. děti týrané a zneužívané, přestaly 

využívat jeho služby kvůli strachu ze ztráty anonymity. Centrum totiž zaznamenávalo 

osobní údaje každého dítěte, čehož se některé děti bály a raději tak využívaly Linky 

bezpečí.  Zrušení Krizového centra považuji za nešťastné, jelikož Centrum bylo pro děti 

snadno přístupné a představovalo jednu z kvalitních forem pomoci.   

Humanitární projekty 

Na počátku vzniku Nadace Naše dítě bylo motivací pomáhat týraným, 

zneužívaným a zanedbávaným dětem, postupem času byla tato pomoc rozšířena na děti 

handicapované, ohrožené a opuštěné, na děti z problémových rodin, dětských domovů, i 

kojeneckých ústavů.  Nadace se od svého vzniku snaží, aby co nejvíce dětí mohlo 

vyrůstat v bezpečném a milujícím prostředí, a proto finančně podporuje různé 

humanitární projekty, které se zaměřují na ochranu dětí v České republice.  Získané 

sponzorské dary a peníze vytěžené pomocí kampaní přerozděluje mezi další neziskové 

organizace.  Právě kampaně zaměřené na veřejnost plní dvojí funkci, jednak jsou 

vybírány peníze na pomoc dětem a jednak se lidé dozvědí, že problém týraných dětí 

v České republice je závažný.   
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Na příkladu vybrané neziskové organizace bylo mým cílem ukázat činnost 

organizace, která nebyla zřízena státem.  Právě existence těchto nestátních organizací 

napomáhá ke zjišťování a následného řešení problému týrání dětí.  Společně se státními 

orgány tak tvoří důležitý systém v jejich ochraně.  Myslím si, že dlouholeté působení a 

činnosti zmíněné neziskové organizace poukazují na to, jak je týrání dětí vnímáno stále 

intenzivněji a jak se snaha tyto děti chránit zvyšuje.   

 

6.2 Lékaři 

Při zajišťování ochrany týraných dětí nelze opomenout významnou roli 

pracovníků zdravotnických zařízení a to především lékařů.  Lékaři mohou být mezi 

prvními lidmi, kteří zjistí u dítěte nějaké nesrovnalosti.  Na základě svých znalostí by 

měli být schopni rozeznat stopy fyzického týrání.  Pokud je dítě navštěvuje častěji, 

mohou si všímat i nezvyklých změn v chování dítěte a odhalit týrání psychické.  

Hlavním posláním dětských lékařů je chránit zdraví dětí, což zahrnuje i ochranu dětí 

před týráním.  K této ochraně mohou v praxi lékaři přispět svou zvýšenou pozorností 

k podezřelým zraněním či nezvyklému chování dětí.  Pokud na týrání přijdou, je 

nejdůležitější, aby toto zjištění následně oznámili příslušným orgánům. 

V roce 1962 popsal americký lékař H. Kempe tzv. „syndrom bitého dítěte.“  Na 

základě rentgenologických snímků si všímal podivných zranění na tělech dětí, která 

musela vzniknout v důsledku cizího zavinění.  Povědomí o syndromu bitého dítěte a o 

závažnosti týraných dětech vůbec se do tehdejšího Československa dostalo až o deset let 

později.  V 70. letech 20. století se lékaři začali tímto problémem detailněji zabývat.  

Odborníci na problematiku týraných dětí z řad lékařů se snažili své znalosti šířit i mezi 

ostatní lékaře a zdůrazňovat, že jde o vážný celospolečenský problém. Důvodem, proč 

se odborníci v této oblasti, včetně lékařů, začali zaměřovat na problém týraných dětí, byl 

posun od problémů, které dosud společnost řešila.  Dřívější problémy jako hlad, 

chudoba a nemoci se podařilo postupem času stabilizovat a začaly se objevovat 

problémy nové.  Mezi ně patřilo i týrání dětí.  Odborníci tak byli postaveni před úkol 

nalézt nové přístupy a řešení tohoto problému. A právě lékařství v této oblasti učinilo 

velký pokrok. 
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Preventivní prohlídky před rokem 1989  

V Československu se obecně rozvinul fungující a efektivní zdravotnický systém.  

Jeho opatření zajišťovala mimo jiné pomoc i týraným dětem. Společnost měla zájem na 

tom, aby byly děti chráněny a aby získávaly odpovídající péči.  Velký důraz byl kladen 

především na preventivní prohlídky, při kterých mohli lékaři týrání odhalit.  Již za 

minulého režimu bylo zákonnou povinností každého občana tyto prohlídky navštěvovat.  

Pokud se rodiče se svými dětmi na prohlídku nedostavili, byli opakovaně k návštěvě 

vyzváni. V případě, že rodiče neuposlechli, mohl lékař tuto skutečnost nahlásit orgánu 

péče o rodinu a děti.  Nedostavení se na preventivní prohlídku s dítětem bylo 

klasifikováno jako zanedbávání zákonné povinnosti (Dunovský 1976, str. 25).  

Existovalo např. opatření, že po porodu měla každá matka povinnost nahlásit své dítě 

k dětskému lékaři a následně chodit na pravidelné prohlídky.  Už tímto opatřením 

vznikla důkladnější kontrola nad zdravým vývojem dětí.  Byla totiž velice malá 

pravděpodobnost, že nějaké dítě ze systému ochrany vypadne.  Navíc do každé rodiny 

chodila po návratu z porodnice zdravotní sestra a ujišťovala se, že je o dítě dobře 

postaráno.  Nahlášené případy problémových matek řešili k tomu ještě sociální 

pracovníci.  Pravidelně do rodiny docházely a zjišťovaly, zda má dítě dostatečnou péči 

či dokonce není týráno.  Rodiče měli také možnost navštěvovat poradny, kde jim byly 

poskytnuty rady v otázkách výchovy.  Byl vytvořen důkladný systém péče o děti s tím, 

že ohroženým dětem byla věnována zvýšená pozornost.  Lékaři společně s odborníky 

z řad psychologů, sociálních pracovníků či pedagogů vytvářeli komplexní soustavu 

ochrany ohrožených nebo jinak znevýhodněných dětí.   

Povinná mlčenlivost lékařů 

Při každé preventivní prohlídce bylo úkolem lékaře sledovat také rodinné 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo.  K tomuto účelu byl prof. MUDr. Jiří Dunovským 

DrSc. vytvořen tzv. Dotazník funkčnosti rodiny, jehož vyplněním si mohl lékař zjistit, 

v jakých podmínkách dítě žije, jaký je zájem o dítě ze strany rodičů, či jak o dítě pečují 

a na základě výsledků mohl určit celkovou funkčnost rodiny.  Kromě tohoto dotazníku 

byla provedena také důkladná prohlídka dítěte.  Na základě těchto dvou faktorů mohl 

lékař odhadnout, zda dítě není týráno.  Problém byl však v tom, že v rámci svého 

povolání byl lékař vázán povinnou mlčenlivostí a tudíž nemohl své podezření ohlásit, 

jelikož v případě, že by se nepotvrdilo, byl by stíhán za porušení povinné mlčenlivosti. 

Od roku 1972 však byla udělena výjimka pro povinnou mlčenlivost a lékařům byla 
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udělena povinnost nahlásit svá podezření o týrání dítěte na oddělení péče o rodinu a děti 

„jestliže zdravotnický pracovník v souvislosti s výkonem svého povolání zjistí 

okolnosti, z nichž vyplývá důvodné podezření na závažné týrání dětí nebo jiné jednání, 

vážně ohrožující jejich zdraví.“ (Dunovský 1976, str. 45).  Tento průlom lze považovat 

za velký pokrok, jelikož svým oznámením lékař učinil první krok v ochraně týraného 

dítěte.  V roce 1986 ale došlo ke zrušení tohoto opatření ve vládním usnesení č. 

335/1986. 

Dispenzární péče 

Na základě výsledků výše zmíněného Dotazníku funkčnosti rodin bylo možné 

rozdělit rodiny do čtyř skupin: funkční, problémová, dysfunkční a afunkční.  Děti 

z dysfunkčních rodin vyžadovaly zvláštní péči lékařů, děti z rodin afunkčních pak bylo 

nutné zabezpečit také za pomoci dalších odborníkům, jelikož jejich zdraví bylo vážně 

ohroženo.  V souvislosti s lékařskou péčí byly děti z dysfunkčních rodin zařazeny do 

tzv. dispenzární péče, která existovala už v šedesátých letech a byla vymezena ve 

směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 27/1966.  Dispensární péče spočívala v „aktivním 

vyhledáváním osob nemocných a ohrožených na zdraví, v jejich všestranném vyšetření 

a plánovitém léčení, v soustavném sledování jejich zdravotního stavu a v jejich 

zdravotní výchově i v návrzích na úpravu životních podmínek.“ (Dunovský 1976, str. 

25).  Děti, kterým rodiče neposkytovali dostatečnou péči, byly vystavené hrozbě týrání.  

Takové děti proto byly zařazeny do skupiny dětí ohrožených rodinným prostředím, 

konkrétně tedy byly děti z rodin dysfunkčních, které vyžadovaly zvláštní péči a 

frekvence pravidelných preventivních prohlídek u nich byla proto vyšší než u dětí z 

rodin funkčních.  Zásadním úkolem lékařů bylo na základě diagnózy posoudit další 

vývoj situace a zakročit v situacích, které vyžadovaly okamžité řešení, kdy například 

lékař věděl, že odchod dítěte s rodičem domů může ohrozit jeho život.   

Celý systém ochrany ohrožených dětí byl velice propracovaný, ovšem problém 

zůstával v samotném odhalování příznaků týrání, ve kterém figurovali nejen lékaři, ale i 

psychologové a sociální pracovníci.  Diagnóza týrání je totiž velice obtížná.  U týrání 

fyzického jde především o to rozlišovat zranění, která vznikla v důsledku náhody a 

zranění vzniklá záměrně soustavným násilím ze strany rodičů.  Je proto třeba provést 

důkladné vyšetření dítěte a z psychologického hlediska posoudit rodinné prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá.  Následky fyzického týrání může lékař odhalit pomocí dostupných 

nástrojů a na základě znalosti o původu zranění.  U psychické újmy jsou následky těžko 
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viditelné.  V minulosti bylo navíc psychické týrání teprve objevováno a hlouběji 

zkoumáno (Dunovský 1979, str. 74-75). 

První lékařská konference na téma týrání dětí 

Důkazem, že lékaři se touto problematikou zabývali i za minulého režimu, je 

uspořádání první konference na téma týraných dětí.  Tato konference se uskutečnila 

v roce 1971 a jejím cílem bylo upozornit na závažnost týrání dětí u nás, jak z hlediska 

individuálních případů, tak z hlediska dopadu na celou společnost.  Hlavní pozornost 

byla věnována týrání fyzickému, na týrání psychické bylo pak upozorněno vůbec 

poprvé.  Stále se však znalosti o týrání a o jeho diagnostikování nedostávaly mezi 

širokou odbornou veřejnost (Dunovský 1992). 

Změny po roce 1989 

Po revoluci v roce 1989 došlo postupem času ke svobodnějšímu myšlení, což 

přispělo i k větším možnostem v řešení problému týraných dětí.  Stále více lékařů se 

seznamovalo s problémem týrání.  Lékaři získali také větší prostor pro vyjadřování 

svých poznatků a společně s dalšími odborníky se snažili o vybudování komplexního 

systému na ochranu týraných dětí.  Zásadním pokrokem bylo rozšíření poznatků o tomto 

problému mezi jedince, kteří byli v pomoci týraným dětem angažovaní.  Počet lidí, kteří 

se mohli týraným dětem věnovat na profesionální úrovni tak stále rostl a zdokonalovaly 

se také postupy lékařů při odhalování týrání dětí.  

Lékaři mají stále největší možnost přicházet na případy týraných dětí při 

preventivních prohlídkách. Na základě podrobného výčtu příznaků fyzického a 

psychického týrání (tzv. klinický obraz syndromu CAN, který je uveden v metodickém 

postupu ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře) mohou lékaři při preventivní 

prohlídce pojmout podezření na týrání.  Nejdůležitější při tom je zaměřovat se na původ 

vzniku zranění, který často vypovídá o možném týrání dítěte, zvláště když rodič tvrdí 

něco jiného než dítě.  Lékaři si v případě zranění dítěte musí všímat také neobvyklého 

jednání ze strany rodičů jako např. odmítání spolupráce či příchod s dítětem až několik 

dní po vzniku zranění.  Lékař by měl také posoudit funkčnost rodiny.  V případě, že má 

lékař jen podezření na týrání dítěte, musí učinit několik opatření, mezi které patří 

především důkladné vyšetření dítěte, zaznamenání údajů o zranění od rodiče 

(doprovodu) a od dítěte, poté telefonické oznámení o svém podezření Orgánu SPOD.  
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Celý tento postup znázorňuje příloha č. 1.  Od roku 2006 také platí vyhláška MPSV, 

která přímo stanovuje postup při hlášení podezřelých úrazů.   

Ohlašovací povinnost 

Dítě, u kterého je podezření na týrání, vzniklé na základě rozboru symptomů, 

musí být následně ještě podrobeno vyšetření, na základě kterého se podezření potvrdí 

nebo vyloučí.  Při preventivních prohlídkách tudíž lékař může pouze pojmout podezření 

z týrání dítěte, konečnou diagnózu stanoví až následné vyšetření, které je zaměřeno 

výhradně na projevy týrání.  Už pouze svým ohlášením na podezření z týrání učiní lékař 

nejdůležitější krok v ochraně dítěte, jelikož umožní dalším odborníkům, aby se o 

ohrožené dítě postarali.  Lékař je navíc povinen svá podezření nahlašovat obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností podle §10 odst. 4 zákona č. 359/1999 o SPOD.   

Statistická služba 

Podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě je praktický lékař pro děti 

a dorost povinen vést evidenci dětí s prokázaným nebo oprávněným podezřením na 

týrání (zjištěné v průběhu roku). Počet takto evidovaných dětí se dle metodiky ÚZIS 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky) vykazuje do formuláře A (MZ)101 „Roční 

výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor 002.“ (Biskup 2001).  Evidence 

těchto dětí je pak zpracována ve statistikách (viz kapitola 7.1.2 tabulka č. 3). 

Výjimka povinné mlčenlivosti 

V případě, že některý z orgánů SPOD získal podezření na týrané dítě a 

potřeboval lékařské informace k takovému dítěti, nemohl je lékař poskytnout, jelikož 

byl vázán povinnou mlčenlivostí.  Mohl je sdělit, pouze pokud už se jednalo o trestný 

čin a údaje k pacientovi byli potřebné k trestnímu řízení.  Podezření na týrání však 

trestný čin není a lékaři nemohli požadavkům orgánu SPOD vyhovět.  Velkým 

průlomem byla proto novelizace zákona o SPOD v roce 2001, kdy byl tento zákon 

doplněn o ustanovení: „povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního 

předpisu (§ 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) se nelze dovolávat, jestliže mají být 

sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj.“ 

Lékařské povinnosti 

V souvislosti s lékaři bylo od počátku 90. let až do současnosti učiněno několik 

významných opatření, která zabezpečují důkladnější ochranu týraným dětem.  V roce 
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1991 uvedl prof. MUDr. Jiří Dunovský DrSc. na III evropské konferenci o zneužívaném 

a zanedbávaném dítěti toto: „Pokročit dále v této tak závažné oblasti, kde život a vývoj 

dítěte je bezprostředně a většinou dlouhodobě ohrožen, znamená pro nás zásadně se 

přeorientovat v našem myšlení a konání, vypracovat novou koncepci péče a ochrany 

dítěte ve všech směrech a hlavně ji realizovat v praxi.“(Dunovský 1992).  Lékaři mají ze 

zákona dáno stále více povinností, což by se mělo odrážet v jejich přístupu k ochraně 

těchto dětí.  Jako nedostatek ve vývoji ochrany týraných dětí však spatřuji zrušení 

povinnosti docházet na preventivní prohlídky a zrušení povinnosti nahlašovat dítě po 

porodu k dětskému lékaři.  Každý rodič má totiž možnost svobodně rozhodnout, zda a 

ke komu své dítě přihlásí.  Pokud je pak neregistrované dítě týráno, snižuje se 

pravděpodobnost na jeho odhalení.  Dalším problémem je navštěvování pravidelných 

preventivních prohlídek.  Rodič má totiž právo na výběr ošetřujícího lékaře a toto právo 

může uplatňovat každé tři měsíce.  V případě týrání dítěte tak rodič může stále měnit 

lékaře.  Lékař pak není schopen dlouhodobě pracovat s rodiči i dítětem a posuzovat 

změny, které se na dítěti objevují (Špeciánová 2003, str. 103-104). 

 

6.3 Sociální pracovníci  

V současnosti se ochranou týraných či jinak ohrožených dětí zabývají oddělení 

péče o rodinu a děti spadající pod obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

Významnou roli zde hrají především sociální pracovníci, jejichž posláním je zajišťovat 

přímou ochranu dětem a poskytovat pomoc také rodinám ocitajících se v krizových 

situacích.  Jejich činnost na jedné straně spočívá v zasahování u ohlášených případů 

týrání dětí, kdy případ nahlásí např. obecní úřad, lékař nebo pedagog.  Na druhé straně 

provádí také preventivní činnost a poradenskou činnost u rizikových rodin, kde se 

objeví podezření na týrání dětí.  Sociální pracovník hraje důležitou úlohu i v případech, 

kdy je dítě ve vážném ohrožení a je nutné ho z rodiny odebrat.  V takové chvíli musí být 

pro dítě oporou a dělat vše v zájmu dítěte.   

Sociální pracovník by měl mít veškeré pravomoci a možnosti k tomu, aby mohl 

chránit zájmy dětí a aby mohl přispívat k předcházení vzniku situací ohrožujících vývoj 

dítěte.  Právní předpisy, které v průběhu let vznikaly, nyní umožňují sociálním 

pracovníkům snazší práci.  Hovořím zde především o povinnosti státních orgánů 

sdělovat údaje orgánům SPOD o dítěti už při pouhém podezření z týrání (§53 odst. 1 
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zákona 359/1999 Sb. o SPOD), povinnost těchto orgánů nahlašovat podezření z týrání 

(§ 10 odst. 4 zákona 359/1999 Sb. o SPOD) a velký posun vidím v zavedení trestu 

v případě neoznámení skutečnosti o týrání svěřené osoby (§168 odst. 1 trestního zákona 

140/1961).  Všechna zmíněná nařízení by také měla výrazně přispívat k větší spolupráci 

mezi odborníky a veřejností na jedné straně a sociálními pracovníky na straně druhé.  

Spolupráce 

Při ochraně týraných dětí je nutné, aby sociální pracovníci úzce spolupracovali 

zejména s lékaři, školskými zařízeními a policií.  V případě, že některý z nich má 

podezření na týrání dítěte, volá zpravidla sociálního pracovníka.  Sociální pracovník pak 

musí učinit opatření, která dítěti pomohou, v naléhavých případech může být dítě na 

základě soudního rozhodnutí umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.  Na prvním místě by měla být ale snaha umístit dítě k příbuzným, aby nebylo 

vystaveno přílišnému stresu.  Po zajištění dítěte následuje diagnóza, na základě které se 

potvrdí nebo vyloučí týrání dítěte druhou osobou. 

Spolupráce s ostatními subjekty je významná také při již zmíněných případových 

konferencích.  Pokud je zjištěno, že se rodina či dítě ocitá v ohrožení, měl by sociální 

pracovník svolat případovou konferenci a přizvat také zástupce škol, policie, lékařů, 

psychologů, rodičů i neziskových organizací.  Na základě vyhodnocení situace rodiny 

vypracují plán práce s rodinou a stanoví konkrétní kroky pomoci, čímž se zajistí dohled 

nad ohroženou rodinou a především dětmi.  V praxi je ale velice složité pořádat takto 

ideální případové konference, jelikož ne každá obec s rozšířenou působností má 

k dispozici zástupce všech odborníků.  Většina z nich je zaneprázdněna výkonem jiných 

činností (Špeciánová 2003, str. 74).    

Postavení sociálních pracovníků v minulosti  

V šedesátých letech 20. století byly rodinné problémy a péče o děti vyčleněny 

pouze jako jeden z mnoha dalších úkolů národních výborů, což nedávalo sociálním 

pracovníkům mnoho možností zaměřit svoji činnost výhradně na děti a jejich rodiny.  

Teprve v polovině 70. let 20. století vniklo samostatné oddělení péče o rodinu a děti 

spadající pod okresní národní výbory, které bylo vytvořeno za účelem věnovat větší 

pozornost rodinám a jejich dětem.  I po vzniku oddělení péče o rodinu a děti však 

přetrvávaly problémy spojené s prací sociálních pracovníků vycházející z negativních 

názorů společnosti na sociální práci.  Pohled do minulosti práce sociálních pracovníků 
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je dosti negativní.  Jak uvádí PhDr. Věra Schimmerlingová ve svém příspěvku z roku 

1992 : „Snad žádná jiná profese v oblasti péče o člověka nebyla tak silně postižena 

ideologickými deformacemi a mylnými představami o „socialistickém člověku“ jako 

profese odborného sociálního pracovníka.“ (Schimmerlingová 1992, str. 12).  Sociálním 

pracovníkům chybělo především odborné vysokoškolské vzdělání, neměli možnost 

dalšího vzdělávání a jejich práce nebyla vedena na odborné úrovni.  Lidé neuznávali 

práci sociálních pracovníků a považovali jejich činnost spíše za obtěžující.  

Nedostatečná kvalifikace pracovníků způsobovala, že klienti je nepovažovali za 

odborníky a odmítali tak akceptovat jejich doporučení.  Důvodem pro takový přístup 

byla zejména nedostatečná informovanost o přínosu práce sociálního pracovníka a jeho 

důležité roli při pomáhání potřebným.  Snaha sociálních pracovníků o to aktivně 

pomáhat lidem v utrpení nebo nouzi nebyla ze strany veřejnosti doceněna, což se 

následně odrazilo v samotné práci.  Problém spočíval také v počtu sociálních 

pracovníků.  Jejich nedostatek způsoboval, že se nemohli intenzivně zaměřovat na 

jednotlivé klienty a jejich práce tak byla v některých případech pouze povrchní.  

Působení několika negativních faktorů mělo za následek, že prvotní účel práce 

sociálních pracovníků byl zastíněn problémy finančními, administrativními či 

vzdělávacími.  Prof. MUDr. J. Dunovský se k práci sociálních pracovníků za minulého 

režimu vyjádřil takto: „...došlo k likvidaci relativně dobře u nás vybudované sociální 

péče, dostatečného počtu kvalifikovaných sociálních pracovníků, i celého systému jejich 

vzdělávání (včetně vysokoškolského).  Tak se stalo, že společnost byla zbavena 

účinných prostředků jak tuto závažnou oblast ohrožení a postižení dítěte vnímat, 

diagnostikovat, léčit a předcházet jí.“ (Dunovský 1992).   

Postavení sociálních pracovníků bylo v minulosti velice těžké.  Nelze však 

podceňovat jejich význam v souvislosti s ochranou týraných dětí.  I přesto, že jejich 

podmínky práce nebyly příznivé a jejich možnosti omezené, byli to právě oni, kdo mohl 

poskytnout pomoc týranému dítěti.  V případě, že lékař pojal podezření na týrané dítě, 

přišel sociální pracovník a snažil se situaci dítěte nějak řešit.  Bylo v jeho kompetenci 

podniknout ty správné kroky v zájmu dítěte.  Svůj význam měli sociální pracovníci také 

v oblasti poradenské.  Kdokoliv potřeboval pomoci, mohl se na ně přímo obrátit a 

poradit se o svém problému.  Rodinám, které byly vedené jako dysfunkční, byla 

z hlediska sociální práce věnována zvýšená pozornost.  Sociální pracovník měl za úkol 
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monitorovat takové rodiny a cíleně s nimi pracovat.  Do rodiny pravidelně docházel a 

kontroloval podmínky, v jakých děti žijí.  

Odborníci z řad sociálních pracovníků se už za minulého režimu snažili o to, aby 

sociální práce dosáhla profesionální úrovně a aby se stala uznávaným oborem v péči o 

potřebné.  Bylo potřeba, aby se sociální pracovníci soustředili především na výchovu a 

na soustavnou spolupráci s problémovými rodinami, ve kterých mohlo docházet k týrání 

dítěte.  Vyhledávání, monitorování i poradenská činnost měly pro ochranu týraných dětí 

velký význam.  Problém však spočíval v profesionalitě a intenzitě práce.   

Změny po roce 1989 

Po roce 1989 se naskytla příležitost změnit přístup k sociální práci a umožnit 

veřejnosti poznat, že sociální pracovník je člověk, který svými znalostmi a dovednostmi 

může pomoci druhým.  Sociální pracovníci mohli být ve své práci daleko svobodnější.  

Začali také vznikat soukromé agentury, kde získávali sociální pracovníci své uplatnění.  

Rozšířili se poradenské služby v nestátním sektoru.  Převrat politického režimu s sebou 

přinesl nové výzvy a přístupy k řešení dosud nezvyklých situací.  Změnily se metody 

práce a byla snaha klást větší důraz na osobní přístup ke klientům.  Postupem času 

získali ve vztahu k ohroženým dětem sociální pracovníci větší pravomoci a jejich 

postupy byly daleko profesionálnější, už z důvodu větších možností vzdělávání a 

sebezdokonalování.  Od roku 1991 se zvýšil počet sociálních pracovníků s odborným 

sociálně-právním a vysokoškolským vzděláním (Špeciánová 2003, str. 82).   

Od přijetí zákona č. 359/1999 Sb. o SPOD se v práci sociálních pracovníků 

dosáhlo určitých pokroků.  Sociální práce se zaměřila více na preventivní působení, 

jehož cílem bylo a je zamezení negativních vlivů jednání rodičů vůči svým dětem.  

Tento posun byl umožněn také díky intenzivnější práci sociálních pracovníků.  Oproti 

roku 1985 byl počet návštěv v rodinách v roce 2000 dvojnásobný (Špeciánová 2003, str. 

81).  Právě navštěvování a sledování dítěte v jeho rodinných podmínkách je základem 

pro jeho ochranu.  Sociální pracovníci se také začali více soustředit na poradenskou 

činnost, v rámci které mohou pořádat výchovné kurzy zaměřené na řešení výchovných 

problémů.  Pozornost je tak věnována nejen ohroženým dětem, ale i jejich rodičům, 

kteří mnohdy potřebují pomoc druhých, aby se vymanili ze složité životní situace.   

V rámci přímé pomoci sociální pracovníci na odděleních péče o rodinu a děti 

zejména zprostředkovávají odborné vyšetření a podle potřeby zajišťují změnu prostředí 
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dítěte.  Na sociálního pracovníka jsou kladeny stále vyšší nároky na znalosti z oboru 

psychologie a příbuzných sociálních věd, a stále více také na znalosti z právní oblasti.   

Některé problémy, které se vyskytovaly za minulého režimu, se však stále 

nepodařilo vyřešit.  Dosud nebyl vytvořen systém dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků, kterým by bylo časově a kompetenčně umožněno dlouhodobě pracovat 

s individuálními jedinci, což je v souvislosti s ochranou týraných dětí jedním 

z nejdůležitějších aspektů.  Dosud se také nepodařilo veřejnost přesvědčit o tom, že 

práce sociálních pracovníků je smysluplná a pomáhá všem, kteří to potřebují či 

vyžadují.  Společenská prestiž sociální práce je stále na nízké úrovni. 

 

6.4 Shrnutí 

Ochrana týraných dětí ze strany lékařů v českém státě byla účinně zakotvena již 

počátkem 70. let 20. století.  Povinnost pravidelných prohlídek a dostupné nástroje 

umožňovaly lékařům zachycovat případy týraných dětí.  Zpočátku byl zájem o 

vytvoření komplexního systému ochrany těchto dětí pouze výsadou několika málo 

odborníků z řad pediatrů.  Jejich angažovanost a potřeba zabývat se problematikou 

týrání dětí ale postupem času vedla k šíření svých znalostí i do řad odborné veřejnosti.  

Velkým průlomem byl rok 1972, kdy došlo k uzákonění výjimky v povinné mlčenlivosti 

lékařů v případech, kdy při prohlídce dítěte pojali podezření na týrání.  Od 90. let 20. 

století se s problematikou týraných dětí seznamovalo stále více odborníků a byla snaha 

zdokonalovat metodiky pro odhalování týrání.  Pediatři získávali přesně vymezené 

postupy pro práci s týranými dětmi a zákonem o SPOD jim byla stanovena ohlašovací 

povinnost.  Po roce 1989 byla však zrušena povinnost preventivních prohlídek, čímž 

vznikl problém úniku možných případů týraných dětí.  V současnosti mají lékaři a 

především pediatři více znalostí i možností k tomu, aby zachytili týrání dětí včas.  

Otázkou však zůstává, do jaké míry toho využívají. 

Pozice sociálních pracovníků byla před rokem 1989 značně znevýhodněna.  

Neexistovalo odborné vzdělávání těchto pracovníků a možnosti jejich uplatnění byli 

nízké.  Veřejnost navíc sociální práci neuznávala.  V souvislosti s týranými dětmi ale 

hráli sociální pracovníci důležitou roli vždy zejména proto, že mohli monitorovat 

problémové rodiny a kontrolovat řádnou výchovu dětí.  Problém však spočíval v tom, že 

nemohli s rodinami pracovat dlouhodobě a nastavená opatření tak byla hlavně 
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represivní.  Počet sociálních pracovníků byl nedostatečný.  V 70. letech vzniklo 

samostatně vyčleněné oddělení péče o rodinu a děti, což umožnilo věnovat se ve větší 

míře pouze problémům dotýkajících se rodinného života.  Po roce 1989 došlo 

k vytváření soukromých agentur zaměřujících se na sociální práci.  Počet sociálních 

pracovníků i návštěv v rodinách narůstal.  Byla snaha opouštět represivní opatření a 

zaměřovat se na prevenci.   

Vznik neziskových organizací na počátku 90. let 20. století lze považovat za 

významný.  Pomoc týraným dětem nebyla pouze v rukou státu.  Neziskové organizace 

postupem času vytvořily k ochraně dětí účinné nástroje a svým působením zanesly 

problematiku týrání dětí také do povědomí veřejnosti.  Role neziskových organizací 

v otázce ochrany týraných dětí je v současnosti nezastupitelná.  

 

7. Výsledky politiky ochrany týraných dětí 

Vývoj v ochraně týraných dětí za posledních téměř šedesát let dostál zajisté 

značných pokroků.  Mým záměrem proto bylo tyto snahy a především jejich výsledky 

promítnout skrze statistiky, výzkumy a zprávy týkajících se týraných dětí.  Před rokem 

1989 se výzkumy a studie zabývající se problematikou týraných dětí prováděly, avšak 

v menší míře než tomu bylo po roce 1989.  Studie se zaměřovaly jednak na včasnou 

diagnostiku vyhledávání tohoto jevu v dětské populaci, dále pak i na jeho incidenci a 

prevalenci.  Významný pokrok v monitorování týraných dětí skrze výzkumy učinili 

zejména dětští lékaři a psychologové.  Problém však spočíval v tom, že výsledky 

takových studií nebylo možné veřejně publikovat a tudíž i dnes je téměř nemožné je 

získat.  Na stejný problém narážím i v případě statistik pořizovaných před rokem 1989.  

Je velice těžké je dohledat a jejich obsah navíc přímo neodpovídá tomu, jaký důsledek 

měla tehdejší opatření a nástroje využívané k ochraně týraných dětí. 

K nastínění některých výsledků implementované politiky ochrany týraných dětí 

jsem zvolila tři zdroje dat pořízené po roce 1989.  Prvním zdrojem jsou statistiky 

vybraných ministerstev, dále pak výzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a 

v poslední řadě zpráva Ligy lidských práv.  
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7.1 Statistiky  

V této části práce předkládám dostupná data, získaná v 90. letech 20. století a 

v počátku 21. století.  U vybraných statistik však narážím na problém.  Vzhledem ke 

složitosti samotného problému týrání a nejednotnosti nástrojů i postupů v jeho řešení je 

velice těžké promítnout dosažené výsledky ochrany a využitých opatření i nástrojů skrze 

statistiky.  Ochrana týraných dětí je rozdělena do kompetencí jednotlivých subjektů, což 

je jeden z důvodů, proč není možné zachytit výsledky této ochrany v ucelené podobě.  

Možné by to bylo snad pouze v konkrétních případech úspěšně vyřešených případů či v 

případech dětí, které se podařilo zachránit.  Statistiky většinou udávají jen počty 

týraných dětí, které však nic nevypovídají o skutečné účinnosti ochranných prostředků.  

Počty týraných dětí se v průběhu let střídavě mění, což lze chápat jako důsledek 

účinnějších či zhoršujících se ochranných prostředků nebo také většího či menšího 

výskytu násilí.  V případě nárůstu nelze jednoznačně tvrdit, že ochrana týraných dětí je 

nedůsledná.  Naopak tento nárůst může být způsoben v důsledku lepšího vyhledávání a 

sledování těchto dětí.  Je proto nutné sledovat vývoj v delším časovém úseku, kde je 

možné zachytit jistý trend a zkoumat jeho příčiny.   

7.1.1 Nadace Naše dítě 

Domnívám se, že výsledky opatření v ochraně týraných dětí jsou na první pohled 

nejpatrnější u neziskových organizací.  Myslím si, že je to dáno především jednotností 

jejich zaměření na specifickou skupinu dětí, ucelenou strukturou a pak také jistou 

medializací.  V masmédiích bývají nejčastěji spojovány s problematikou týraných dětí 

právě neziskové organizace.  Na první pohled se pak zdá, že jejich angažovanost 

v ochraně týraných dětí přináší nejviditelnější a nejkonkrétnější výsledky.  Jejich činnost 

je jednotná, od zavolání týraného dítěte, po poskytnutí okamžité pomoci, až po 

oznámení orgánu sociálně právní ochrany.  Na neziskové organizaci Nadace Naše dítě 

jsem v kapitole 6.1.1 představila její činnost v ochraně týraných dětí.  Následující 

statistiky poukazují na výsledky dosažené v souvislosti se zavedením Linky bezpečí.  

Tyto výsledky demonstrují účinnost konkrétního nástroje v pomoci týraným dětem. 

-Od vzniku Linky bezpečí v září 1994 do září 2003, bylo na Lince bezpečí přijato téměř 

5,25 milionu telefonátů. Tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v krajní 

tísni a potřebovaly pomoc. 
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Nelze určit kolik z tohoto tři čtvrtě milionu byly děti týrané, avšak toto číslo 

vypovídá o tom, že tři čtvrtě milionu dětí, které potřebovaly pomoc, tuto pomoc získaly 

tím, že zavolaly na Linku bezpečí.  Počet telefonátů lze chápat také jako důkaz toho, že 

Linka bezpečí jako nástroj k ochraně týraných dětí má smysl. 

Následující tabulka č. 2 představuje počet dětí s určitým problémem, které se na 

Linku obrátily v letech 1994-2003.  Počet dětí se syndromem CAN se od roku 1994 do 

roku 1997 navýšil o 5%.  Tento nárůst je možné vyložit několika způsoby.  Nárůst 

hovorů týkajících se syndromu CAN mohl být způsoben nárůstem násilí ve společnosti 

či zvýšením počtu dětí, které jsou vystavováni týrání, zneužívání či zanedbávání.  

Osobně se však přikláním k jiné variantě a tou je lepší povědomí dětí o Lince bezpečí a 

lepší povědomí celé společnosti o syndromu CAN.  Nadace Naše dítě se od svého 

vzniku aktivně snažila o to, aby o problému týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

dětí věděla veřejnost a aby se především děti dozvěděly, jak je možné týrání řešit.  

Počátkem 90. let se veřejnost s problémem syndromu CAN teprve seznamovala.  Na 

zvyšujícím se počtu volajících dětí se syndromem CAN se tak mohla odrazit jednak 

lepší informovanost veřejnosti o tomto syndromu a potom také lepší informovanost dětí 

o Lince bezpečí.  

 

Tabulka č. 2: Tematické skupiny problémů na Lince bezpečí 

 

[Zdroj: Nadace Naše dítě] 
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7.1.2 Ministerstva 

V České republice jsou statistiky týkající se týraných dětí pořizovány odděleně 

jednotlivými ministerstvy, která se podílejí na ochraně týraných dětí.  Takové statistiky 

však nelze interpretovat jedním správným způsobem.  Pořízená data totiž nereflektují 

užití jednoho konkrétního nástroje na ochranu týraných dětí.  Měnící se čísla tak mohou 

být důsledkem přísnějších opatření zakotvených v zákonech nebo také nedostatečné 

dodržování těchto zákonů v praxi.  Údaje uvedené ve statistikách mohou navíc 

reflektovat i mnohé společenské aspekty, jako např. větší informovanost veřejnosti, 

nárůst násilí ve filmech, či lepší znalost dětských práv samotnými dětmi.  Zachycené 

případy týraných dětí ve statistikách představují jen zlomek skutečných případů týrání 

vzhledem k tomu, že většina z nich zůstává skrytá.  Počty týraných dětí tak mohou být 

ve skutečnosti mnohonásobně vyšší.  Odhaduje se, že v České republice je týráno 1-2 % 

dětské populace (Týrané děti 2008). 

V následujících tabulkách jsou statistické záznamy o týraných dětech vedené 

ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví (ÚZIS) a 

ministerstvem vnitra.  Každé z těchto ministerstev přistupuje k pořizování dat různým 

způsobem, a tudíž nelze jejich zjištění vzájemně porovnávat.  Mezi předkládanými čísly 

mohou být stejné děti, někde naopak nebudou zaznamenány děti, které zachytilo jiné 

z ministerstev.  Ministerstvo zdravotnictví (ÚZIS) zhotovuje své statistiky na základě 

výkazů o činnosti zdravotnických zařízení pro děti a dorost, kde je právě pro účely 

statistiky vyplňována kolonka počet dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných.  

Započítávají se děti s prokázaným nebo oprávněným podezřením na týrání (Špeciánová 

2003, str. 102).  Tento záznam však provádí pouze praktičtí lékaři pro děti a dorost, 

tudíž unikají další případy týraných dětí, které zjistí např. chirurgové, gynekologové či 

ortopedi.  MPSV pak eviduje případy, které jsou nahlašovány na orgány SPOD.  

Ministerstvo vnitra zaznamenává nahlášené trestné činy.  Týrané děti se však mohou 

objevovat v případech trestného činu týrání svěřené osoby, úmyslného ublížení na 

zdraví, úmyslné těžké újmy na zdraví, ublížení na zdraví z nedbalosti či těžké újmy 

z nedbalosti, tudíž nelze přesně určit pouze počet nahlášených případů týraných dětí.  

Další rozdíl lze spatřovat v určení věku týraných dětí.  Ministerstvo zdravotnictví 

(ÚZIS) eviduje děti od nultého do osmnáctého roku věku, oproti tomu ministerstvo 

vnitra pouze do patnáctého roku věku.  Nakonec je nutné ještě poznamenat i odlišné 

členění druhů týrání a zneužívání.  Ministerstvo zdravotnictví (ÚZIS) vykazuje počty 
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týraných a sexuálně zneužívaných dětí dohromady.  MPSV rozlišuje týrání fyzické, 

psychické a sexuální zneužívání.  U ministerstva vnitra souvisí počty s trestnými činy, 

které jsou dány jednotlivými paragrafy trestního zákona.  V následujícím textu u každé 

tabulky a grafu dat jednotlivých ministerstev interpretuji možný význam výsledných 

hodnot.  

 

Ministerstvo zdravotnictví  

Tabulka č. 3: Absolutní počty vykázaných případů týrání a zneužívání dětí 
praktickými lékaři v letech 1995 – 2006 (věk 0 – 18) 

[Zdroj : ÚZIS - roční výkaz o činnosti ZZ - dětský a dorostový] 

 

Rok 

týrané a sexuálně 
zneužívané děti (0-

14 let) 

týraný a sexuálně 
zneužívaný dorost 

(15-18 let) 

 
 

Celkem počet registrovaných 
dětských pacientů 

počet 
registrovaných 
pacientů 

dorostového věku 

1995 581 134 715 1952154 689896 

1996 491 93 584 1876950 691036 

1997 493 101 594 1803160 575536 

1998 468 106 574 1760785 553064 

1999 485 104 589 1722993 552480 

2000 476 120 596 1679852 550831 

2001 503 128 631 1634801 552325 

2002 423 131 554 1605475 547138 

2003 396 145 541 1568384 542169 

2004 373 103 476 1535082 530967 

2005 396 114 510 1509678 527700 

2006 371 90 461 1488818 523416 
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Graf č. 2:  Trend počtu vykázaných případů týraných a sexuálně zneužívaných 
dětí praktickými lékaři v letech 1995 – 2006 (věk 0 – 18) 
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Na grafu č. 2 je patrné, že počty vykázaných týraných a sexuálně zneužívaných 

dětí v období let 1995 až 2006 mírně klesaly.  Výrazný údaj z roku 1995, kdy bylo 

vykázáno celkem 715 dětí, bych osobně přičítala novému ustanovení v zákoně č. 

89/1995 Sb. o státní statistické službě, které ukládá praktickým lékařům pro děti a 

dorost evidovat děti s podezřením na týrání a sexuální zneužívání.  Pokles počtu 

týraných a sexuálně zneužívaných dětí ve výkazech je možné vykládat několika 

způsoby.  Mohlo např. dojít k celkovému poklesu týraných a sexuálně zneužívaných 

dětí v ČR, což však nekoresponduje s údaji ve statistikách MPSV, kde naopak dochází k 

mírnému nárůstu těchto dětí.  Dále je možné pokles přičítat snížení počtu týraných a 

sexuálně zneužívaných dětí, kteří se k lékaři dostaví.  Rodiče dětí se v některých 

případech vyhýbají návštěvám lékařů ve snaze týrání utajit, tudíž pak lékaři nemají 

možnost týrání odhalit a ani evidovat.  Dalším vysvětlením, ke kterému se osobně 

přikláním, může být nedůsledný přístup samotných lékařů k vedení evidence.  Lékaři si 

zaznamenávání počtu týraných a zneužívaných dětí do výkazu mohou vykládat jako 

zbytečný administrativní úkon, který neučiní, což se následně odrazí na výsledném 

počtu evidovaných dětí. 
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Ministerstvo vnitra 

Tabulka č. 4: Absolutní počty případů dětí jako obětí trestných činů v letech. 
1995 – 2000 (věk 0 – 15) 

Děti do 15 let-oběti trestných činů v ČR 

Rok 
§215 týrání 
svěřené  
osoby 

§221 
úmyslné 
ublížení na 
zdraví 

§222 úmyslná 
těžká újma  
na zdraví 

§223 ublížení na  
zdraví  

z nedbalosti 

§224 těžká újma  
na zdraví 
 z nedbalosti 

celkem 

1995 146 318 24 23 60 571 
1996 138 348 16 22 55 579 
1997 136 340 19 25 66 586 
1998 121 349 15 32 58 575 
1999 129 388 29 24 70 640 
2000 132 311 27 23 45 538 

[Zdroj: MV] 

 

Graf č. 3: Trend počtu případů dětí jako obětí trestných činů v letech 1995 – 2000 
(věk 0 – 15) 
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Na grafu č. 3 je možné vidět nevýrazně měnící se trend.  Základní problém 

v interpretaci tohoto trendu je nepřímé vyčlenění týraných dětí z výčtu trestných činů.  

Tento trend tak vystihuje případy trestných činů, v rámci kterých mohlo být i týrání, což 

neumožňuje činit jakékoliv závěry.  



 73 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Tabulka č. 5: Absolutní počty nahlášených případů psychicky a fyzicky týraných 
dětí v letech 1996 – 2007 (věk 0 – 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: MPSV] 

 

Graf č. 4: Trend počtu nahlášených případů fyzicky a psychicky týraných dětí 
v letech 1996 – 2007 (věk 0 – 18)  
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Graf č. 4 zobrazuje počty nahlášených případů týraných dětí.  Z grafu vyplývá, 

že v průběhu posledních dvanácti let došlo k mírnému nárůstu nahlášených případů.  Od 

Rok tělesné týrání psychické týrání celkem 
1996 575 173 748 
1997 600 169 769 
1998 641 192 833 
1999 662 224 886 
2000 530 213 743 
2001 648 236 884 
2002 527 171 698 
2003 689 261 950 
2004 598 424 1022 
2005 x x 1319 
2006 x x 1008 
2007 x x 1205 
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roku 2004 došlo k výraznějšímu nárůstu oproti předcházejícím letům, což osobně 

vnímám jako důsledek přijetí zákona o SPOD v roce 1999.  Podle mého názoru je 

možné pozorovat viditelné výsledky zavedených opatření až po několika letech od 

přijetí konkrétního zákona, zvláště jedná-li se o obsáhlý zákon, kterým je nutné učinit 

zásadní změny v dosud zaběhnuté struktuře ochrany dětí.  Na celkový mírný nárůst je 

možné nahlížet i dalšími způsoby.  Za prvé mohlo dojít k nárůstu počtu týraných dětí v 

populaci například z důvodu stále se zvyšujícího násilí ve společnosti nebo z důvodu 

nárůstu stresových faktorů ovlivňujících rodinný život.  Osobně si však myslím, že 

týraných dětí v populaci je přibližně pořád stejně.  Co se dle mého názoru mění, je 

citlivost vnímání samotné problematiky týrání, což souvisí s dalším možným 

vysvětlením narůstajícího trendu.  Počátkem 90. let 20. století se s problémem týraných 

dětí začala blíže seznamovat i široká veřejnost a povědomí o tomto problému už nebylo 

výsadou pouze několika málo odborníků.  Například díky kampaním pořádaných 

neziskovými organizacemi měla veřejnost možnost dozvědět se, proč je týrání závažný 

společenský problém, i jak je možné ho řešit.  Postupem času byla také stále větší snaha 

seznamovat děti s jejich právy a s důsledky porušování těchto práv.  Mírný nárůst počtu 

nahlášených týraných dětí tak mohl být způsoben zvyšující se snahou společnosti 

odhalovat, nahlašovat a sledovat tyto případy.  V neposlední řadě je také možné 

výsledky tohoto grafu chápat jako důsledek účinného využití nastavených opatření a 

celkového zlepšení ochrany týraných dětí.  K tomuto výkladu se osobně přikláním, 

jelikož zaznamenané počty týraných dětí se v průběhu 12 let neměnily nijak výrazně. 

Domnívám se, že pokud by v celkové populaci skutečné případy týraných dětí 

dramaticky narůstaly, odrazilo by se to daleko viditelněji i ve statistikách zachycených 

případů. 

V grafu č. 5 jsou absolutní počty nahlášených případů týrání dětí v letech 1996-

2007 vztaženy k celkové dětské populaci ve věku 0-18 let.  Procentuelní zastoupení 

týraných dětí v dětské populaci však ve srovnání s absolutními počty v grafu č. 4 

neumožňuje jiné interpretace, než jaké již byly zmíněny.  V obou případech se jedná o 

mírně narůstající trend.  
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Graf č. 5: Trend procentuelního zastoupení psychicky a fyzicky týraných dětí 
v dětské populaci v letech 1996-2007 (věk 0 – 18) 
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[Zdroj dat: Statistické ročenky ČSÚ a statistika týraných dětí MPSV] 

 

V následující tabulce č. 6 ještě přikládám rozdělení nahlášených případů 

týraných dětí podle typu oznamovatele.  

 

Tabulka č. 6: Nahlášené případy týraných dětí podle oznamovatele v letech 1997 – 
1998 a 2001 – 2002 (věk 0 – 18) 

  tělesné týrání psychické týrání celkem 

  1997 1998 2001 2002 1997 1998 2001 2002 1997 1998 2001 2002 
Nahlášeno případů 600 641 648 527 169 192 236 171 769 833 884 698 

Z toho Policií 82 68 84 78 12 27 19 19 94 95 103 97 
 Školou 128 164 160 115 33 31 32 28 161 195 192 143 

 Zdravotníky 137 113 109 93 20 21 17 16 157 134 126 109 

 Občany 101 147 109 97 42 48 33 39 143 195 142 136 

 Dítětem 28 43 67 24 10 11 14 20 38 54 81 44 

 Jiným 124 106 119 120 52 54 121 49 176 160 240 169 

[Zdroj: MPSV] 

 

V poslední tabulce č. 7 a grafu č. 5 bych chtěla představit data zachycující počty 

návštěv, které učinili pracovníci oddělení péče o rodinu a děti v rodinách od roku 1985 
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až do roku 2004.  Domnívám se, že vedení těchto dat v čase umožňuje posoudit, do jaké 

míry se vyvíjí snaha vyhledávat rodiny vyžadující pomoc.  Provádění návštěv 

v rodinách umožňuje zhodnotit rodinné prostředí, ve kterém dítě žije a následně určit 

míru ohrožení dítěte.  Návštěvy pracovníků přímo v rodinách také zvyšují 

pravděpodobnost odhalení již probíhajícího týrání.  

 

Tabulka č. 7: Počet návštěv pracovníků oddělení péče o rodinu a děti v rodinách 
v letech 1985 - 2004 

rok 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Počet 148719 146264 144096 160145 174817 190213 214674 283531 

 

rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

počet 269769 285158 303106 299853 308968 311248 297347 292664 270408 

[Zdroj: MPSV] 

 

Graf č. 6: Trend počtu návštěv v rodinách pracovníky oddělení péče o rodinu a 
děti v letech 1985 - 2004 
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Na grafu č. 6 je zřejmý narůstající trend.  Osobně vnímám zvyšující se počet 

návštěv pracovníků v rodinách jako pozitivní výsledek jednoho z nástrojů ochrany 

týraných dětí a odraz snahy zachycovat případy týraných i jinak ohrožených dětí přímo 

v jejich rodinném prostředí. 

 

7.2 Výzkumy 

Kromě statistik je možné zachytit problematiku ochrany týraných dětí také ve 

výzkumech.  Výzkumy týkající se týraných dětí bývají zaměřeny na specifické cíle za 

účelem získat výsledky pro konkrétní subjekty zabývající se touto problematikou.  

Z těchto výzkumů je tak možné učinit závěr týkající se určitého problému.  Příkladem 

takového výzkumu je výzkum z roku 2002, jehož cílem bylo na základě vyplněných 

dotazníků pracovníky oddělení péče o rodinu a děti a pracovníky neziskových 

organizací zjistit aktuální situaci nefinanční pomoci problémovým rodinám v ČR.  

Tento výzkum vnikl na základě projektu vypracovaného Výzkumným ústavem práce a 

sociálních věcí (VÚPSV 2002). 

Celkem bylo vyplněno 73 dotazníků pracovníky Sociálních referátů okresních 

úřadů-SROU (v současnosti oddělení péče o rodinu a děti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností) a 29 dotazníků pracovníky vybraných nestátních neziskových 

organizací-NNO. 

Součástí dotazníku byly také otázky týkající se týraných dětí.  V následujícím 

textu představím hlavní závěry, které v souvislosti s ochranou týraných dětí z výzkumu 

vyplynuly. 

Problémové rodiny 

Jak dotázané SROU, tak NNO se shodli na tom, že počet problémových rodin, tj. 

rodin vyžadujících finanční i nefinanční pomoc, se stále zvyšuje.  Jedním z nejčastějších 

důvodů byla uváděna na jedné straně špatná finanční situace na druhé straně ale také 

rostoucí životní úroveň.  V prvním případě dochází podle zkušeností NNO k týrání dětí 

v souvislosti se stresovými situacemi.  V druhém případě dochází k psychickému týrání 

v souvislosti s pracovním nasazením rodičů.  NNO ale zmínily také další důvody pro 

nárůst problémových rodin jako je větší povědomí veřejnosti o násilí, povědomí o tom, 

co je trestné jednání vůči dětem, dále také zvyšující se nabídky různých druhů pomoci 
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nebo častější vyhledávání pomoci samotnými rodiči a dětmi.  Z odpovědí SROU dále 

vyplynulo, že se zvyšuje agresivita v rodině. 

Na základě těchto výsledků se domnívám, že je důležité, aby se problémové 

rodiny ve větší míře dozvídaly o možnostech pomoci a o místech, kde jim může být tato 

pomoc poskytnuta.  Vyhledání odborníka může mnohdy přispět k nalezení východiska 

z těžké životní situace.   

Prevence 

Nejčastěji uváděnými formami preventivních činností jsou 2 skupiny aktivit: 

jednak besedy a přednášky a jednak organizace výchovných nebo terapeutických aktivit 

ve volném čase dětí a společných pobytů. Přednášky a besedy jsou prováděny hlavně na 

školách.  Jsou určeny především dětem, ale také celým rodinám, jen málo z nich jen 

rodičům. Ojediněle byla zmíněna snaha preventivně informovat veřejnost o této 

problematice. 

Podle mého názoru jsou besedy a přednášky významné především z hlediska 

primární prevence.  Umožňují dětem pochopit, s jakými problémy se v rodině mohou 

setkat a co v takových případech dělat.  Takové přednášky by však měly být určeny také 

rodičům, kteří mohou při výchově narážet na obtížné situace.   

Formy pomoci 

V rámci přímé pomoci sociální pracovníci na okresních úřadech zejména 

zprostředkovávají odborné vyšetření a péči a podle potřeby zajišťují změnu prostředí 

dítěte, umístění mimo rodinu.  Kromě nejčastěji uváděných forem pomoci (zabezpečení 

odborné lékařské a psychologické pomoci) je ve zhruba třetině dotazníků zmíněna práce 

s rodinou: analýza situace, pohovory s rodiči, sledování dalšího vývoje situace v rodině, 

práce s širší rodinou.  Desetina SROU má vyčleněného specialistu pro tuto 

problematiku.  

Osobně si myslím, že důkladná práce s rodinou by měla být prioritní a to 

v případě již odhaleného týrání dítěte, ale i po učinění opatření jako např. odebrání 

dítěte z rodiny.  Zde by měla být snaha pracovat s rodinou do doby, než do ní bude 

možné dítě navrátit.   
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Zdroj informací 

Školy - zvláště významným zdrojem informací pro SROU a podmínkou pomoci 

rodinám je spolupráce se školou. 

Obecní úřady – zde byla zjištěna velice malá participace na pomoci ohroženým 

dětem a rodinám.  Z jiných odpovědí v rámci dotazníků vyplynulo pro tuto nízkou 

participaci jisté vysvětlení.  Obce sice mají k rodinám nejblíže, ale to neznamená vždy 

výhodu možnosti účinně a neformálně zasáhnout v případě nedostatků ve výchově a 

zabezpečení dětí v rodinách. Bariérou je to, co má být výhodou – sousedská provázanost 

obyvatel malých/menších obcí. Pracovníci pověření sociální agendou se údajně „bojí 

zasahovat“ a „mají problémy s ohlašovací povinností s ohledem na sousedské vztahy.“  

Lékaři – NNO i SROU se shodli na tom, že nedostatkem v pomoci týraným dětem 

je velmi nízká spolupráce ze strany lékařů.  Domnívají se, že lékaři upozorňují pouze na 

nejzávažnější případy. 

V této souvislosti bych upozornila na statistiku MPSV, ve které jsou 

zaznamenány případy ohlášené zdravotníky.  V roce 1997 bylo zdravotníky nahlášeno 

157 případů týraných dětí, v roce 2002 to bylo už pouze 109. 

Spoluobčané - zde je pozitivní poměrně častý výskyt upozornění spoluobčanů na 

týrání či zneužívání dětí, ovšem stále tento výskyt není úplně dostačující vzhledem 

k tomu, jak významnou roli hrají spoluobčané v možnostech odhalování případů 

týraných dětí.  Často totiž jako jediní mohou na týrání přijít.  Bezprostřední okolí dítěte 

jako významný zdroj informací vnímají také NNO.  U nich navíc dochází k častějšímu 

získávání informací než tomu je u SROU pravděpodobně z důvodu menší formality  

NNO.   

 

7.3 Zprávy 

Ucelený pohled na konkrétní výsledky politiky ochrany týraných dětí poskytují 

především Zprávy o dodržování dětských práv v ČR.  Česká republika se přijetím 

mezinárodní Úmluvy o dětských právech zavázala k plnění obsažených zásad a 

především k podávání pravidelných zpráv o jejich následném plnění.  Obratem pak 

Česká republika získává od Výboru pro práva dítěte OSN (dále jen Výbor) vyhodnocení 

dosavadních opatření, které učinila za účelem ochrany dětských práv.  Zprávy o plnění 
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mezinárodních smluv podává Rada vlády ČR pro lidská práva.  Tato Rada podává také 

zprávy o stavu lidských práv v ČR. 

K prezentaci dosažených výsledků v oblasti ochrany dětských práv jsem vybrala 

„Zprávu o vývoji dětských práv v ČR v letech 2003-2005,” která vychází ze závěrů 

učiněných již zmíněným Výborem v roce 2003.  Tuto Zprávu zhotovilo sdružení Liga 

lidských práv a jejím cílem bylo zhodnotit dosavadní vývoj v oblasti práv dětí, který 

odrážel doporučení Výboru z roku 2003.  Pro účel své práce jsem zvolila pouze kapitolu 

“násilí na dětech” a vybrané problémy (Liga lidských práv 2008). 

Nejednotný systém 

V roce 2003 Výbor doporučil České republice vytvořit integrovaný systém 

služeb a programů pro dětské oběti násilí a zajistit jednotný systém detekce, hlášení i 

vyšetřování všech případů.  Dosáhnout tohoto cíle se však České republice ještě 

nepodařilo a problém nejednotnosti ochrany dětí stále přetrvává.  Rozdílné přístupy 

jednotlivých aktérů ochrany k problematice násilí páchaného na dětech neumožňují v 

praxi efektivně využívat předpoklady prevence a postihu, které jsou kvalitně zakotveny 

v českém právu.   

Prevence 

Ve Zprávě bylo dále zdůrazněno podceňování významu prevence.  Česká 

republika se v tomto směru stále uchyluje spíše k nasazování represivních opatření 

namísto důkladné prevence, která by přispívala k zamezování nebo včasnému 

zachycování násilí páchaném na dětech.  V této souvislosti byla zmíněna nezastupitelná 

role orgánů SPOD a jejich význam při ochraně ohrožených dětí.  Některé z orgánů 

SPOD však stále neplní dostatečně své zákonné povinnosti a nevystupují aktivně 

především v prostředí rodin.   

Spolupráce 

V případě detekce případů násilí na dětech byl zmíněn vysoký podíl nejen 

neziskových organizací, ale také již zmíněných orgánů SPOD a policie.  Za 

nevyhovující byla označena nedostatečná spolupráce státních orgánů se zástupci profesí, 

které souvisí s ochranou zdraví a života dětí (lékaři, pedagogové).  Zde je důležité 

zmínit oznamovací povinnost, kterou by měli plnit zejména lékaři a pedagogové 

vzhledem ke svému blízkému vztahu k dítěti.   
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Sociální práce 

Ve Zprávě bylo konstatováno, že zlepšení situace v oblasti ochrany dětí před 

násilím vyžaduje také změnu v oblasti sociální práce.  V této souvislosti byla 

zdůrazněna absence vyhovující terénní sociální práce, která by umožňovala sanaci 

dysfunkčních rodin.  Sociálním pracovníkům by měly mít takové pracovní podmínky, 

které jim umožní pracovat v terénu dlouhodobě a přímo s dětmi, které jsou nebo mohou 

být týrané, zneužívané a zanedbávané.  Role sociálních pracovníků je v tomto ohledu 

nezastupitelná, jelikož ve státní sféře žádný jiný orgán jejich práci nevykonává a není 

možné přenechat veškerou zodpovědnost pouze na nestátních organizacích. 

Neziskové organizace 

Velice kladně byla hodnocena role nestátních organizací.  Postavení nestátních 

organizací v systému ochrany dětí před násilím je dlouhodobě vnímáno jako velice 

důležité.  Zejména linky důvěry a krizová centra poskytují přímou a okamžitou pomoc 

ohroženým dětem.  

 

7.4 Shrnutí 

Statistické údaje o počtu týraných dětí získané ze zdrojů jednotlivých 

ministerstev nelze interpretovat jedním způsobem a nelze z nich vyvozovat ani jeden 

správný závěr.  Získaná čísla jsou totiž absolutní a nevycházejí z použití konkrétního 

nástroje.  Činit jednoznačné závěry o dosažených výsledcích implementace politiky 

ochrany týraných dětí pouze ze statistických údajů nelze.  Určitým východiskem by 

bylo vytvoření centrální a standardizované statistiky, kterou by spravoval jediný orgán. 

Základní problém ochrany týraných dětí, který vyplývá z výsledků mnou 

vybraných statistik, výzkumu a Zprávy spočívá především v roztříštěnosti systému 

ochrany týraných dětí mezi jednotlivé resorty veřejné správy a v nedostatečné 

spolupráci zástupců těchto resortů i ostatních subjektů angažovaných v problematice 

týraných dětí.  V důsledku výše zmíněných problému není možné se na problematiku 

týraných dětí dívat jednotně a jednotně ji také řešit.  Neefektivní spolupráce 

jednotlivých subjektů způsobuje odkládání případů a jejich zdlouhavé řešení.  Jednotlivé 

resorty hledají řešení pouze v rámci své působnosti, což brání ve změně stávajícího 

systému ochrany dětí i rodin.  Rozdělení kompetencí mezi jednotlivá ministerstva 
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neumožňuje dosáhnout systémové změny na základě vzájemné koordinace.  Zástupci 

jednotlivých resortů mají rozdělené pravomoci, což jim umožňuje řešit jen dílčí úkoly a 

omezuje uskutečnění kvalitnější spolupráce. 

Pozitivní výsledky lze spatřovat při užití konkrétních nástrojů pro ochranu 

týraných dětí.  Statistiky spojené s Linkou bezpečí vypovídají o tom, že konkrétně 

zaměřená pomoc týraným dětem je smysluplná.  Za velice pozitivní posun v opatřeních, 

která mají napomáhat týraným dětem, považuji zvyšující se počet návštěv v rodinách, 

který zároveň zvyšuje šanci, že týraným dětem bude pomoc poskytnuta včas.  
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Závěr  

Při analýze vývoje politiky ochrany týraných dětí v českém státě jsem dospěla 

k několika závěrům.  V šedesátých letech se problematika týrání dětí řešila v minimální 

míře.  Tvorbu právních předpisů ovlivnily především socialistické ideologie, které se 

projevovaly ve snaze získat kontrolu nad celou společností.  V otázce ochrany dětí a 

rodin byly upřednostňovány spíše zájmy státu než zájmy samotných dětí.  Přesto se 

v této době poprvé objevuje zmínka o dětských právech a o rovnosti práv dětí a rodičů, 

což lze přičítat zejména přijaté mezinárodní Deklaraci o právech dítěte z roku 1959.  

V zájmu socialistické společnosti bylo, aby z dětí vyrůstali uvědomělí občané, kteří 

budou pro stát přínosem, avšak zájem společnosti o to, aby tyto děti byly chráněny před 

škodlivými vlivy, byl odsunut do pozadí.  Tento přístup měl za následek, že se 

v případech ohrožených dětí volila zejména opatření represivního charakteru.  Jistý 

posun ve vnímání potřeb a zájmů dětí přinesl počátek sedmdesátých let, kdy bylo na 

úrovni národních výborů zřízeno oddělení péče o rodinu a děti a jeho činnost byla 

zákonně vymezena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí.  Ochrana rodiny a 

dětí se stala součástí samostatného úseku sociální péče.  Zájem společnosti již nebyl 

směřován pouze na řádnou výchovu dětí, ale zohledňoval také jejich zdravý vývoj, což 

znamenalo věnovat zvýšenou pozornost ohroženým dětem.   

Zásadní změna v ochraně týraných dětí nastala po roce 1989.  Významnou se 

stala otázka ochrany lidských, ale i dětských práv.  Na mezinárodní úrovni byla v roce 

1989 přijata Úmluva o právech dítěte, která ve značné míře ovlivnila tvorbu zákona o 

SPOD.  Přechod k demokracii přinesl v otázce ochrany týraných dětí mnoho nových 

možností.  Tato problematika již nebyla výsadou pouze některých odborníků.  

Povědomí o závažnosti týrání dětí se rozšířilo mezi širokou odbornou veřejnost a 

následně také mezi občany. Aktéři, jejichž činnost se dotýkala ochrany týraných dětí, 

získali postupem času daleko více pravomocí i možností pro poskytování pomoci těmto 

dětem.  Za velký pokrok lze považovat také vznik neziskových organizací, jejichž 

činnosti se v systému ochrany týraných dětí ukázaly být nepostradatelné.  V průběhu 

devadesátých let se v důsledku mezinárodního i vnitrostátního tlaku zvyšovala potřeba 

zefektivnit dosavadní systém ochrany dětí a přijmout důkladnější opatření, která by se 

nesoustředila výhradně na represi. Před vstupem České republiky do Evropské Unie tak 

bylo nutné vytvořit základ pro vznik komplexního systému ochrany dětí.  V roce 1999 

došlo ke schválení zákona o SPOD, který se stal prvním uceleným právním předpisem 
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zaměřeným výhradně na ochranu dětských práv. Přijetí tohoto zákona lze vnímat jako 

nejvýznamnější posun v otázce politiky ochrany týraných dětí v českém státě za období, 

které jsem sledovala.  V současné době je zdůrazňována nutnost zlepšení spolupráce 

mezi jednotlivými aktéry ochrany týraných dětí a především sjednocení postupů jejich 

činností.  

Ve vývoji ochrany týraných dětí hrálo důležitou roli vždy více aktérů.  Počátkem 

70. let byla významná především role pediatrů.  Několik málo odborníků na 

problematiku týrání dětí v té době začalo šířit své znalosti mezi odbornou veřejnost a 

zdůrazňovalo nutnost řešit tento problém vzhledem k jeho závažnosti.  V minulosti měli 

lékaři daleko méně možností i znalostí k tomu, aby dokázali zachytit případy týraných 

dětí, avšak některá opatření detekci týraných dětí naopak usnadňovala. Před rokem 1989 

bylo povinností každého rodiče chodit s dětmi na pravidelné preventivní prohlídky dětí, 

což zvyšovalo šanci na odhalení případného týrání.  Povinností bylo také nahlašovat 

narozené děti k lékaři ihned po porodu.  Do problémových rodin navíc docházela 

zdravotní sestra, která mohla zaznamenat špatné jednání rodičů vůči dítěti.  Od 90. let 

došlo ke zrušení obou těchto opatření a i v současnosti tak ze systému ochrany dětí 

unikají potenciální případy týraní.  Dosud se však zachovalo posuzování funkčnosti 

rodiny, které by mělo být součástí preventivních prohlídek.  Na základě určení míry 

funkčnosti rodin bylo a je možné zachytit případy problémových rodin, které jsou 

z hlediska týrání rizikové, a věnovat jim zvýšenou pozornost.  Od přijetí zákona o 

SPOD vznikla lékařům povinnost poskytovat údaje o týraných dětech orgánům SPOD a 

spolupracovat se sociálními pracovníky.  Lékaři také prostřednictvím vytvořené 

metodiky mohou daleko rychleji a účinněji reagovat v případě, že mají podezření na 

týrání dítěte.  Znalosti lékařů o problematice týrání dětí se za posledních téměř padesát 

let výrazně zlepšily, v druhé polovině 90. let vznikla povinnost lékařů vést evidenci 

týraných dětí a hlásit také případy podezřelých úrazů. 

  Již v šedesátých letech měli v ochraně týraných dětí velký význam také sociální 

pracovníci.  Jejich úloha byla však v důsledku socialistické ideologie značně 

znevýhodněna.  Jejich malý počet neumožňoval dlouhodobou práci s rodinami a dětmi a 

opatření, která používali tak byla spíše represivní.  Pozice sociálních pracovníků se 

v průběhu 90. let zlepšila.  Vzrostl jejich počet, pravomoci i možnosti práce s rodinami.  

Od přijetí zákona o SPOD byl na každý obecní úřad obce s rozšířenou působností (dříve 

okresní úřad) přidělen jeden pracovník na problematiku CAN.  Stále se také zvyšuje 



 85 

snaha zaměřovat se na prevenci a poskytovat problémovým rodinám dlouhodobou 

pomoc.   

 Značným přínosem pro ochranu týraných dětí byl vznik neziskových organizací 

počátkem 90. let.  Svojí záměrnou preventivní činností působily neziskové organizace 

na širokou veřejnost a zvyšovaly tak společenské povědomí o závažnosti této 

problematiky.  Od počátku vzniku neziskových organizací až po současnost lze jejich 

roli považovat za nezastupitelnou. 

Ve vývoji právního rámce ochrany týraných dětí lze spatřovat postupné 

zakotvení kvalitních opatření.  Otázkou však zůstává, zda tato opatření vedla ke zlepšení 

samotné ochrany týraných dětí v praxi.  Údaje o případech týrání dětí jsou 

zaznamenávány především ve statistikách vedených MV, MPSV a ÚZIS.  Dostupnost 

těchto údajů je velice omezená.  Jednotlivé statistiky se navíc liší už v samotném 

vymezování týrání, ve věku dětí i ve způsobu pořizování dat.  Zatímco ÚZIS 

zaznamenává absolutní počty vykázaných případů týrání a sexuálního zneužívání lékaři, 

MV eviduje absolutní počty trestných činů spáchaných na dětech a MPSV absolutní 

počty nahlášených případů psychického, fyzického týrání a sexuálního zneužívání.  

Z tohoto důvodu není možné tyto statistiky srovnávat, ani z nich činit jednoznačné 

závěry o trendu, který vykazují. Ze statistiky MPSV o případech psychicky a fyzicky 

týraných dětí v letech 1996 až 2007, graf č. 4, vyplývá mírný nárůst případů týrání.  

Tento trend lze tudíž vnímat jednak jako výsledek nárůstu týrání dětí v populaci nebo 

také jako výsledek účinnější ochrany týraných dětí.  V případě vztažení počtu týraných 

dětí ze statistiky MPSV k celkové dětské populaci však narůstající trend přetrvává (viz 

graf č. 5), což stejně jako v případě absolutních počtů neumožňuje přesnější interpretaci.  

Dostupné údaje o počtech týraných dětí navíc představují pouze zlomek skutečného 

počtu týraných dětí v populaci.  Odhaduje se, že je týráno 1-2% celkové dětské 

populace, což v absolutních číslech představuje 20 000-40 000 dětí. 

O zlepšení ochrany týraných dětí více vypovídají statistiky zaměřující se na 

využívání konkrétních nástrojů.  Statistika vedená Nadací Naše dítě ukazuje na význam 

existence Linky bezpečí jako o nástroje pro poskytování pomoci týraným dětem.  

Statistika MPSV o počtu návštěv pracovníků oddělení péče o rodinu a děti vykazuje 

jasný nárůst návštěv, což znamená, že se zvyšuje snaha vyhledávat případy týraných 

dětí a zajišťovat jim pomoc.  Ve výzkumu VÚPSV z roku 2002 byla v souvislosti se 

zlepšením ochrany týraných dětí zmíněna kvalitní spolupráce škol s orgány SPOD a 
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také spolupráce občanů.  Při detekci případů týrání byly pozitivně hodnoceny orgány 

SPOD a policie.  Některé výsledky ochrany týraných dětí se však ukázaly být negativní.  

Vykázané počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí praktickými lékaři, graf č. 2, 

ukazují na pokles absolutních počtů týraných a sexuálně zneužívaných dětí, což by na 

první pohled mohlo vést k závěru, že těchto dětí ubývá.  Osobně to však vnímám jako 

nedůsledný přístup lékařů k evidování týraných i sexuálně zneužívaných dětí, na což 

navazuje také pokles v nahlášených případech týrání dětí ze strany lékařů, tabulka č. 6.  

Další možné vysvětlení pro pokles lékaři evidovaných i nahlášených případů týrání lze 

spatřovat v poklesu návštěv týraných dětí v důsledku snahy rodičů týrání utajit.  

Domnívám se, že zavedení povinných preventivních prohlídek by vedlo k určitému 

zlepšení ochrany týraných dětí.   

Nejvýraznějším nedostatkem v ochraně týraných dětí je dle mého názoru 

nejednotný přístup jednotlivých subjektů. Rozdělené kompetence mezi jednotlivými 

ministerstvy a také mezi státní a nestátní sférou zabraňují efektivnímu užití nástrojů a 

kontrole přijatých opatření.  Východiskem pro tento problém by bylo vytvoření 

samostatného orgánu, který by se zaměřoval výhradně na ochranu dětí a rodin.  Stěžejní 

činnost takového orgánu by měla být v oblasti prevence, neboť jak je vidět, ani stále se 

zlepšující mechanismy ve vyhledávání týraných dětí nejsou schopny pomoci většímu 

množství týraných dětí, které se v naší společnosti vyskytují.  Domnívám se proto, že 

důkladná prevence by měla nahradit neúčinnou represi.  
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Resumé 

Tato práce se zabývá vývojem politiky ochrany týraných dětí v českém státě od 

60. let 20. století až po současnost.  Jejím cílem je identifikovat kontext významných 

faktorů, které ovlivnily změny v politice ochrany týraných dětí.  Především jsou 

vybrány změny, které probíhaly v rámci vývoje právního rámce a změny, které 

souvisely s rolemi zúčastněných aktérů-lékařů, sociálních pracovníků a neziskových 

organizací.  Veřejně dostupné statistiky jsou využity k vyhodnocení dosažených 

výsledků implementace politiky ochrany týraných dětí.  V práci byla využita metoda 

analýzy vývoje právního rámce, analýzy aktérů a pro vyhodnocení dosažených výsledků 

implementace politiky metoda analýzy sekundárních dat.  Bylo zjištěno, že změny 

probíhající v rámci vývoje právního rámce představují postupné zakotvení kvalitních 

právních předpisů.  Tyto právní předpisy však nejsou efektivně aplikovány v praxi 

vzhledem k nejednotnému systému ochrany dětí a nedostatečné spolupráci zúčastněných 

aktérů.  Velký význam v ochraně týraných dětí má zaměření na preventivní činnost, kde 

hrají stěžejní roli neziskové organizace. Výsledky implementace politiky ochrany 

týraných dětí zachycené ve statistikách a výzkumech jsou nejednoznačné a o skutečném 

stavu týraných dětí mnoho nevypovídají. 
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Summary 

This thesis addresses the development of the child abuse protection policy in the 

Czech state from the 1960s’ up to the present.  The goal of the work is to identify the 

context of the important factors that affected changes in the child abuse protection 

policy.  The main focus is on changes that occurred within the development of the legal 

framework and on changes that are related to the roles of involved actors- doctors, 

social workers and nongovernmental organizations.  The publicly accessible statistical 

data are used to evaluate the outcomes of the implemented child abuse protection policy.  

The method of analysis of the legal framework development, the analysis of actors and 

the secondary analysis of data were used in this thesis.  It was found that the changes 

occurring during the development of the legal framework represent the gradual 

acceptance of quality legal enactments.  However these enactments are not effectively 

applied in practice due to the disunited child protection system and the lacking 

cooperation of the involved actors.  Prevention is the most important aspect of the child 

abuse protection.  In this context, the nongovernmental organizations play the most 

important role.  The outcomes of the implementation of the child abuse protection 

policy shown in statistical data and surveys are ambiguous and do not fully describe the 

real conditions of abused children.  
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