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1. Úvod 

Tématem mé diplomové práce jsou trestněprávní aspekty týrání dětí. K výběru 

tohoto tématu mě vedla přednáška Bílého kruhu bezpečí, při které byl nastíněn problém 

domácího násilí a jeho důsledky. Tato přednáška byla zaměřena převážně na ženy, které 

se staly obětí domácího násilí, ačkoliv je zřejmé, že i děti velmi trpí tím, co se děje 

v jejich rodině. Touto prací bych ráda poukázala především na to, o jak nebezpečný a 

bohužel rychle rostoucí jev se jedná, i když se o něm nemluví tolik, jako o násilí 

páchaném na ženách. Cílem je seznámit se způsoby týrání a poukázání na problémy 

nejen v právní úpravě, ale také v celkovém pohledu specialistů na tuto problematiku. 

Týrání dětí je problém, o kterém se poslední dobou mluví více, dozvídá se o jeho 

důležitosti více lidí a společnost si ho začíná více uvědomovat. Média hrála v tomto 

případě velkou roli ve společenské osvětě tím, že zveřejnila několik velmi odstrašujících 

případů, jako například případ týraných chlapců z Kuřimi nebo notoricky známý případ 

Josefa Fritzla, který věznil 24 let svou dceru, kterou po celou dobu týral a sexuálně 

zneužíval. V tom také lze také spatřit závažnost týrání, která je způsobena tím, že se 

především odehrává v rodinách, tedy tzv. za zavřenými dveřmi. O to složitější je pro 

policii, lékaře, psychology či sociální pracovníky, se o něm dozvědět a podle toho 

jednat. 

Diplomovou práci jsem se snažila sestavit tak, aby bylo co nejlépe možné 

seznámit se tímto jevem ze všech úhlů. Tedy aby i člověk, který se touto problematikou 

nezabývá, porozuměl tomuto problému a uvědomil si jeho závažnost. 

V první kapitole se zaměřuji na samotný pojem syndromu CAN, na jeho vývoj, 

neboť mi přijde důležité zmínit, co vedlo k tomu, aby byl tento pojem definován. Dále 

bych ráda zmínila několik statistických údajů o tom, v jaké míře se se syndromem CAN 

setkáváme v České republice. 

V druhé kapitole představuji všechny formy syndromu CAN, neboli všechny typy 

týrání, se kterými se můžeme setkat a jak se mohou projevovat navenek.  

Ve třetí kapitole se zaměřuji na pachatele jednotlivých forem týrání. Otázka toho, 

co vede člověka k tomu, aby ubližoval dítěti těmito hrůznými způsoby je častá stejně 

tak jako úvahy o tom, zda může být pachatelem kdokoliv nebo k tomu potřebuje určité 

vlastnosti.  
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Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány možné oběti jednotlivých typů týrání dětí. Zda-li 

konkrétní povahové nebo fyzické vlastnosti umocňují v pachateli nutkání zaměřit se 

právě na konkrétní oběť. Tato kapitola obsahuje také rizikové faktory, které mohou vést 

k týrání dětí, následky týrání a možnou prevenci. 

V rámci páté kapitoly poukazuji na ústavněprávní, trestněprávní, sociálněprávní a 

mezinárodněprávní úpravu, která se týká týrání dětí a jejich ochrany. V této kapitole 

uvádím, jakým způsobem je možné se bránit pokud  k týrání dojde a za jakých okolností 

lze potrestat pachatele. 

V šesté kapitole bych ráda nastínila můj názor na celou problematiku, ať již 

z pohledu právního, prevence či možných opatření, která by měla být přijata, aby bylo 

odhalování obětí syndromu CAN efektivnější, a to včetně následné pomoci obětem. 

Cílem mé práce je podat všestranný pohled na problematiku týrání děti především 

v podobě syndromu CAN. Jelikož jde o velmi rozsáhly jev, není možné ho podrobně 

zpracovat celý, tudíž se pokusím nastínit zejména jednotlivé aspekty tohoto problému 

včetně právní úpravy a poukázat na jednotlivé nedostatky týkající se nejen právní 

úpravy, ale celkového přístupu k týrání dětí. 

Text práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni 17.12.2016 

2. Týrání dětí 

Týrání dětí je problematika, která v současné době upoutává velkou pozornost 

hlavně z důvodu, že objektem je bezbranné dítě. Dnešní společnost považuje za velmi 

důležité zaměřovat se na děti a především je chránit, ale i přesto se s týráním dětí 

setkáváme a to v poměrně rozsáhlém měřítku. Nejedená se ovšem o problém, který by 

byl novodobý, naopak je starý jako lidstvo samo.1  

Např. už v období antiky, kdy děti nebyly subjektem práva, sloužila v řecké 

Spartě Taygetská skála ke kontrole porodnosti a děti nemocné či nechtěné z ní byly 

shazovány. Ve starověkém Římě platila tzv. patria potestas což bylo právo otce zacházet 

s dětmi dle jeho vůle, včetně jejich odmítnutí či zabití. K ochraně postavení dítěte došlo 

																																																								
1	SCHNEIBERG, František a Lubomír KUKLA. Časopis lékařů českých: Úvodní slovo k 
problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Česká lékařská 
společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s., 1995, 1995 č.11, s. 327. 
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v roce 374, kdy byl vydán římský zákon, dle kterého bylo zabití dítěte považováno za 

vraždu.2  

V celém středověku a novověku byla práva novorozenců podobná těm, které 

požívá náš nasciturus. Byly zřizovány útulky pro odložené novorozené děti, ale ne 

proto, aby jim rodiče pomohli, ale protože se báli společenského zavržení, kdyby dítě 

zabili. 

Od 16. století přichází nový model rodiny a přístupu k dětem. Dítě by mělo mít 

láskyplné dětství a chodit do školy, kde jej naučí jak se chovat disciplinovaně. V druhé 

polovině 18. století byl problém s velkým počtem nemanželských dětí, načež reagoval 

Napoleonův Code civile, dle kterého bylo nařízeno, aby byl v každém departmentu 

zřízen útulek, který by obsahoval torna, což byla zařízení vložená většinou do vrat, do 

kterých rodiče tajně vložili dítě, otočili s nimi a dítě se dostalo bezpečně do útulku.  

V 19. století byla založena ve Velké Británií organizace nazvaná National Society 

for the Prevention of Cruelty to Children neboli NSPCC, která reagovala na vývoj 

industriální společnosti, kdy byly děti nuceny pracovat v továrnách jako levná pracovní 

síla a snaží se je chránit.3 Práce dětí, za kterou dostávaly odměnu byla zakázána až 

koncem 19.století.4 

2.1. Pojem Syndrom CAN 

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je u nás pojmenován jako syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jedná se o soubor nepříznivých 

příznaků v různých oblastech stavu a vývoje dítěte jak ve společnosti, tak v rodině. Tyto 

nepříznivé příznaky jsou způsobeny vědomím ubližováním dětí, které se bohužel 

v největší míře odehrává v rodině, ačkoliv rodina je považována za nejbezpečnější 

prostředí pro dítě.5 

 S první definicí syndromu týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte bylo 

možno se setkat na III. evropské konferenci pro prevenci týrání dětí, která se konala 

v roce 1991 v Praze. Na základě výsledků této konference definovala v roce 1992 
																																																								
2	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. ISBN 
8086131440, s. 17-18	
3	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. ISBN 
8086131440, s. 17-18	
4	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s.22	
5	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s.7 
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Zdravotní komise Rady Evropy základní pojmy tohoto syndromu: Syndrom týraného, 

zanedbávaného a zneužívaného dítěte: jakékoliv vědomé nebo nevědomé aktivity, 

kterých se dopouští dospělý člověk (rodič, vychovatel nebo jiná osoba) na dítěti, kdy 

následkem je poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte. Nejzávažnější podobou je 

zahubení dítěte.6 

2.1.1 Tělesné týrání 

Tělesné ublížení dítěti nebo jeho nezabránění, popřípadě nezabránění utrpení 

dítěte, společně s úmyslným otrávením dítěte nebo jeho udušením, a to tam, kde je 

určitá znalost či důvodné podezření, že k zranění došlo vědomě anebo že mu nebylo 

zabráněno. 

2.1.2 Citové týrání 

 Chování, které má negativní vliv na emocionální vývoj dítěte, vývoj jeho 

chování, osobnosti a sebehodnocení či má negativní dopad na rozvoj mezilidských 

vztahů. Může se jednat o slovní útoky na sebevědomí dítěte, opakované  či ponižování 

dítěte čí jeho zavrhování. Dále také vystavování dítěte násilí čí vážným konfliktům 

doma, násilná izolace, omezování dítěte anebo vytváření situace, kdy má dítě téměř 

neustále pocit strachu.7  

2.1.3 Sexuální zneužívání  

Nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti nebo chování. Jedná se 

o jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno 

do péče a nebo jakoukoliv osobou, která dítě zneužívá. 8  Tak jako se označuje syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte pod zkratkou CAN, dostalo sexuální 

zneužívání označení CSA (Child Sexual Abuse) 

2.1.4 Zanedbávání  

Jakýkoliv nedostatek péče, jehož následkem je vážná újma ve vývoji dítěte a nebo 

ho ohrožuje. Rozlišujeme tělesné, citové a výchovné zanedbávání.9 Dále je nutné zmínit 

																																																								
6	Dětské krizové centrum: Psychické týrání. Dětské krizové centrum [online]. 2012 [cit. 2016-
11-03]. Dostupné z: http://www.ditekrize.cz/psychicke-tyrani 
7 Dětské krizové centrum: Psychické týrání. Dětské krizové centrum [online]. 2012 [cit. 2016-
11-03]. Dostupné z: http://www.ditekrize.cz/psychicke-tyrani 
8 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. ISBN 
8086131440, s. 20	
9	DVOŘÁKOVÁ, Blanka, Anna KEFURTOVÁ, Tatiana KRULOVÁ, Klára SKŘÍVÁNKOVÁ 
a Laszlo SUMEGH. Studijní materiály dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní 
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Komerční sexuální zneužívání dětí neboli CSEC (Comercial Sexual Exploitation of 

Children). Je považováno za nejzávažnější formu syndromu CAN, což bylo stvrzeno na 

Světovém kongresu OSN v roce 1996 ve Stockholmu, který se tomuto jevu věnoval.10 

Spočívá ,,v použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu 

v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem či jinými, kdo 

vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely.”11. Dle definice, která byla přijata právě 

na kongresu ve Stockholmu, spadá do Komerčního sexuálního zneužívání dětí 

obchodování s dětmi, dětská prostituce a dětská pornografie.12 

2.2. Vývoj syndromu CAN 

Na počátku minulého století začali pediatři, rentgenologové či pedagogové 

pozorovat, že se u dětí objevují zranění, která nejsou běžná (různé typy fraktur, jizvy, 

hematomy, které neměli vysvětlení a další). Kempe byl prvním, kdo v roce 1962 popsal 

syndrom bitého dítěte, který odpovídal těmto nevysvětlitelným poraněním. Na základě 

toho se specialisté z mnoha oblastí začali soustředit na tento problém a při podrobném 

průzkumu začínalo být zřejmé, že jen pojem syndromu bitého dítěte je nedostačující 

(nešlo totiž pouze o fyzické týrání, ale také o psychické, sexuální zneužívání atd.) a tak 

byl formulován syndrom CAN (Child Abuse and Neglect), neboli syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Ačkoliv bychom mohli předpokládat, že 

s postupem času se tento problém vyřeší, není tomu tak. Přístup k otázce týrání dětí se 

v různých částech světa výrazně liší a to především v souvislosti s kulturní vyspělostí 

dané oblasti, tradicemi či státním zřízením. Najít tedy společná řešení k tomuto 

problému je velmi složité. 13 

																																																																																																																																																																			
sociální pracovníky - stupeň II. Vyd. 2. Brno: Drom, 2004. Terénní sociální práce. ISBN 
8090347231. s. 7 
10 DUNOVSKÝ, Jiří. Komerční sexuální zneužívání dětí; Násilí na dětech, Sborník z 1. nárdoní 
konference: Komerční sexuální zneužívání dětí v ČR na přelomu tisíciletí. Praha: HBPrint, 2001 
s. 12 
11 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 9788073380915, s. 6 
12 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 9788073380915, s. 10 
13	SCHNEIBERG, František a Lubomír KUKLA. Časopis lékařů českých: Úvodní slovo k 
problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Česká lékařská 
společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s., 1995, 1995 č.11, s. 327. 
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2.3. Statistiky 

Zjistit přesné údaje o výskytu dětských obětí syndromu CAN je velmi náročné, 

protože samotná definice syndromu CAN je obtížná. Její obtížnost spočívá v tom, že 

syndrom CAN nebyl natolik prozkoumán, aby byli lékaři či psychologové schopni 

přesně poznat, ve kterém případě se o něj jedná. Dalším problémem je, že traumata 

způsobená syndromem CAN mnohdy vyjdou najevo až v pokročilejším věku obětí a 

v tu dobu už mohou být následky mnohem závažnější.14  

Dříve bylo možné získat statistická data pouze od policie, která vedla údaje o 

obětech trestných činu, včetně dětí a mladistvých. Z technických důvodů ovšem nebylo 

možné určit u všech policií evidovaných obětí trestných činů jejich věk. Z policejních 

statistik lze určit, kolik osob se stalo obětí trestného činu ublížení na zdraví ve věku do 

18ti let a z toho lze vyčlenit, kolik z nich bylo mladších 15ti let, ale i tak nejsou údaje 

přesné, co se týče například týrání dětí.15  

Ministerstvo práce a sociálních věcí se pokusilo vytvořit v součinnosti s Dětským 

krizovým centrem systém sledování syndromu CAN v České republice. V roce 1994 

bylo zjištěno 118 případů z počtu 250 000 dotazovaných dětí mladších 18ti let, což 

znamená 0,047% ročního výskytu tohoto jevu. Problém spočíval v tom, že pouze 107 

dotazníků bylo vyplněno správným způsobem, aby mohly být použity.16 Z provedeného 

výzkumu lze vypozorovat, že z celkového počtu tvoří 56,1 % tělesné týrání, 34,6 % 

sexuální zneužívání  kontaktní formy (28 z 29 obětí byly dívky), 9,3 % tvořilo 

psychické týrání u nějž převažují chlapci jako oběti.17   

Dětské krizové centrum má pravděpodobně největší soubor praktických 

zkušeností s dětmi zasaženými syndromem CAN v celé ČR. Centrum bylo založeno 

v roce 1992 a od té doby do konce roku se s jejich péčí setkalo přes 3600 dětí.18 

																																																								
14	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 69	
	
15	MARTINKOVÁ, Milada. Policista: Soudně prokázaná tělesná ubližování dětem v rodinách, 
Praha, 1998, (6)9 
16	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 70	
17	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 128	
18	DUŠKOVÁ, Zora. Sborník příspěvků z kurzu k problematice mládeže, který se konal dne 
25.1.2007 v Policejní akademii v Praze: Aktuální poznatky z činnosti služby kriminální policie a 
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Tab. 1- Pozice dítěte ve vztahu k nepřiměřenému zacházení – klientela Dětského 
krizového centra v letech 1992-200619 
 
Pozice dítěte Počet % 
Dítě bylo přímo atakováno, ohroženo = formy syn. CAN: fyzické násilí, 
sex. zneužívání, psychické týrání, zanedbávání 

1239 35 % 

Dítě je spíše než přímým útokem zatíženo nepříznivým prostředím – 
které ovšem vytváří povětšinou rodiče = formy syn. CAN: rozvodové 
spory o dítě, ohrožující prostředí 

1636 45% 

Případy, kdy se nejednalo o syndrom CAN: jiná problematika – 
neurotické obtíže výchovné problémy, šikana 

732 20% 

Celkem 3607 100% 
Tab. 2 – Nositelé přímé traumatizace dítěte – případy řešené v Dětském krizovém 
centru v letech 1992-200620 
 
Vztah k dítěti Fyzické 

týrání 
Psychické 
týrání 

Sexuální 
zneužívání 

Zanedbávání Celkem 

Rodiče, příbuzné 
osoby 

260 80 416 173 929 

Nepříbuzné, 
známé osoby 

18 1 173 0 192 

Cizí osoby 1 0 92 0 93 
Nezjištěno 4 1 20 0 25 
CELKEM 283 82 701 173 1239 

 

Ze statistik provedených Dětským krizovým centrem lze zjistit, že nejčastějšími 

nositeli traumatizace dítěte jsou osoby nejbližší, u kterých by mělo mít dítě pocit 

bezpečí a od nichž se očekává dítě chránit a ne mu ubližovat. To vede k mnohem větší 

závažnosti následků, které se objevují u dětí týraných, sexuálně zneužívaných a 

zanedbávaných a to jak v případě následků krátkodobých, tak i dlouhodobých, které se 

objeví až s postupem času, ačkoliv se rozvíjejí po celou dobu.21   

																																																																																																																																																																			
vyšetřování na úseku mládeže: Problematika syndromu týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte. Praha, 2007, s. 54 
19	tamtéž	
20	DUŠKOVÁ, Zora. Sborník příspěvků z kurzu k problematice mládeže, který se konal dne 
25.1.2007 v Policejní akademii v Praze: Aktuální poznatky z činnosti služby kriminální policie a 
vyšetřování na úseku mládeže: Problematika syndromu týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte. Praha, 2007, s. 55	
21	tamtéž	
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Statistika z roku 2013 ukazuje zjištění, že bylo nahlášeno 21 694 případů týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí, dále bylo zjištěno 9698 případů opakovaného týrání, 

zneužívání a zanedbávání. V tomto roce bylo 1005 dětí umístěno do zařízení určeného 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a z toho 317 z nich skončilo s tělesným 

poškozením a 28 dětí zemřelo na následky zanedbání péče či týrání.22  

Další statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí uvádějí, že v roce 2015 se 

úřady zabývaly více než devíti tisíci oznámení, u kterých bylo možné podezření na 

týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. V důsledku toho muselo být kolem 1400 dětí 

odebráno z vlastních rodin a umístěno k příbuzným, pěstounům nebo do azylových 

domů či ústavů. Senátorka a prezidentka Nadace Naše dítě upozorňuje i na psychické 

týrání, které se stává stále závažnějším problémem a odehrává se velmi často v rodině 

v důsledku rozsáhlých sporů rodičů. Také Ministerstvo práce má v plánu posílit služby 

pro rodiny s nadějí, že dojde k včasné pomoci i následné podpoře obětí.23 

3. Způsoby týrání dětí 

3.1. Tělesné týrání 

Jak již bylo zmíněno tělesné týrání je fyzické zranění dítěte, nezabránění tomu, 

aby došlo k zranění nebo jiné fyzické utrpení dítěte. Do fyzického týrání je nutno 

zahrnout i úmyslnou otravu nebo udušení, pokud lze důvodně přepokládat nebo 

dokázat, že k těmto jevům došlo vědomě a úmyslně anebo jim vědomě nebylo 

zabráněno. Tělesné týrání se dělí na týrání aktivní a pasivní povahy.24 

Tělesné týrání aktivní povahy zahrnuje všechny akty násilí na dítěti. Děti na nichž 

je pácháno tělesné násilí se děli do dvou skupin. První skupinou jsou děti, u nichž 

vznikla následná poranění způsobená bitím, popálením, opařením, trestáním či selháním 

ochrany před násilím. Do druhé skupiny řadíme děti, na nichž nelze bezprostředně 

pozorovat známky fyzických zranění, ale jsou oběťmi utrpení způsobeného dušením, 

otrávením či jiným podobným násilím. Do této skupiny lze zařadit i děti, které jsou 
																																																								
22	Parlamentní listy: Opravdu nepěkné statistiky týrání dětí. Šokovaly i první dámu [online]. 
2014 [cit. 2016-12-16]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Opravdu-
nepekne-statistiky-tyrani-deti-Sokovaly-i-prvni-damu-337596	
23 Aktuálně.cz: Týraných dětí přibývá, častěji jsou také odebírány z rodin, ukazují statistiky 
ministerstva [online]. 2016 [cit. 2016-12-16]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tyranych-deti-pribyva-casteji-jsou-take-odebirany-z-rodin-
uk/r~17a1da701dce11e68d00002590604f2e/?redirected=1481882279 
24	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 20 
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úmyslně vystavovány opakovaným lékařským vyšetřením či děti, které jsou sexuálně 

zneužívány za užití násilí.25 

Dunovský uvádí konkrétní poranění, která jsou způsobena právě aktivním 

fyzickým týráním. Dělí je na poranění vzniklá poškozením tkáně a orgánů, na otevřená 

poranění a mnohočetná zranění. Ráda bych uvedla alespoň pár příkladů od každého. 

Prvním typem jsou zavřená poranění, ke kterým dojde poškozením tkáně a orgánů 

způsobené tupým násilím, u kterých většinou nedochází k poranění kůže. Tato poranění 

vznikají v důsledku náhlého a prudkého úderu nebo tlaku na tělo nebo nárazem těla na 

tupý předmět. 

3.1.1 Otřesy 

Funkční poruchy, u nichž nelze zjistit patologickoanatomický nález. Řadíme sem 

otřes mozku nebo míchy. 

3.1.2 Pohmoždění 

Jde o poranění, která se objevují na kůži a jsou následkem tupého násilí. Dochází 

při nich k lehkému nitrokožnímu krvácení, které se projevuje tečkovitými, kruhovými 

nebo plošnými krevními výrony. Častější bývají právě krevní výrony, v jejichž důsledku 

dochází k zabarvení kůže, neboli se objeví modřina. 

3.1.3 Poranění svalu  

Jde o úplné či neúplné trhliny nebo dokonce přerušení svalu. 

3.1.4 Poranění kosti 

Zlomeniny se obecně dělí na spoustu typů. Pro identifikaci týrání dětí jsou ovšem 

zásadní např. spirální zlomeniny pažní kosti, zlomenina stehenní kosti u dítěte mladšího 

dvou let. Velmi zásadní je zlomenina lopatky. Pokud se jedná o zlomeninu klíční kosti, 

bývá podezřelá, pokud k ní dojde v zevní části. 

3.1.5 Poranění hlavy  

Tato poranění jsou velmi závažná, protože jsou nečastější příčinou smrti týraných 

dětí a významnou příčinou chronických neurologických problémů. Je nutno provést 

podrobné vyšetření a mít podezření vždy, pokud je dítě v bezvědomí a není vysvětlena 

příčina či vznik poranění.      

																																																								
25 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 27 
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Druhým typem jsou otevřená poranění, při kterých vznikne rána, která je 

definována jako každé porušení kůže, sliznice nebo povrchu některého orgánu. U těchto 

případů dochází ke ztrátě krve, která může vést k šoku, který má spoustu příznaků. Tyto 

příznaky se mohou lišit v závislosti na tom, o jaký druh šoku se jedná (hemoragický, 

popáleninový, kombinovaný či dehydratační). 

3.1.6 Rány na hlavě  

Většinou jsou spojeny s roztříštěním lebečních kostí a vždy je nutné řádné 

ošetření, protože v případě jeho zanedbání by mohlo dojít k poúrazové epilepsii. 

3.1.7 Nitrooční krvácení  

Vyskytuje se velmi často při jakékoliv ráně či pádu přímo na oko nebo násilím 

mířeným na hlavu. 

3.1.8 Popáleniny  

U popálenin je velmi náročné zjistit a dokázat zavinění. Z jedním ze způsobů, kdy 

lze určit zavinění  je například, má-li dítě zranění typu ʺzebraʺ. V tomto případě je 

velmi pravděpodobné, že zranění bylo způsobeno úmyslně. Nastane, pokud se dítě snaží 

bránit útoku rukama a skrčí se. 

3.1.9 Bolesti břicha  

Bolesti břicha jsou významné příznaky u týraných dětí. Dítě je bezprostředně 

ohroženo na životě, pokud dojde k natržení nitrobřišních orgánů. 

 

Posledním typem tělesných zranění aktivní povahy jsou mnohočetná zranění, 

která se objevují v případě, kdy je dítě dlouhodobě obětí útoků psychopatické osoby. Na 

dítěti mohou být objeveny zároveň různé oděrky, pohmožděniny, ale také vnitřní 

krvácení a jiná závažná poranění. V tomto případě je potřeba intervence jiných osob 

velmi zásadní, protože tyto případy končí často velmi nepříznivě pro dítě, v některých 

případech i smrtí.26 

K tělesnému týrání pasivní povahy dochází v případě, kdy nejsou dostatečně 

uspokojeny základní tělesné potřeby dítěte ve spojením s psychickými a sociálními 

potřebami. Dítěti není úmyslně či neúmyslně poskytována péče, což může mít za 

následky poranění dítěte, zpustnutí či dokonce jeho smrt. S tímto jevem se nejčastěji 

																																																								
26	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 27-34 
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setkáváme u rodičů, kteří jsou značně zaostalí nebo trpí psychickými poruchami.27  

Příklady tělesného týrání pasivní povahy dle  Dunovského jsou: 

3.1.10 Porucha v prospívání dítěte neorganického původu  

Spočívá v tom, že dítěti se nedostává dostatečná výživa, co se týče množství i 

kvality. To způsobuje extrémní podváhu, v krajním případě i zástavu růstu 

(kvantitativní stránka) a převážně nedostatek vitaminu D (kvalitativní stránka) 

3.1.11 Nedostatek zdravotní péče  

K vědomému odmítání zdravotní péče dítěte u nás dochází velmi zřídka.  Častěji 

se můžeme setkat s odmítáním preventivní péče či očkování, ačkoliv jsou u nás 

povinné. Nevědomé odmítání zdravotní péče v situacích, kdy dítěti hrozí vážné 

nebezpečí je u nás spíše otázkou neporozumění a špatným vyhodnocením vážnosti stavu 

dítěte. 

3.1.12 Nedostatky ve vzdělání a výchově  

K těmto dochází spíše v rozvojových zemích, ovšem ani v rozvinutých zemích 

není vždy poskytnuto náležité vzdělání. Dochází k němu v případech, kdy není zcela 

rozvinuta mentální kapacita dítěte a požadavky na vzdělávací úroveň jsou nad jeho 

možnosti. 

3.1.13 Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany  

Nejširší skupinou dětí, které se potýkají s těmito problémy jsou děti, které trpí 

v důsledku chudoby rodičů. Jejich neschopnosti najít si řádné zaměstnání a zabezpečit 

tak ať už domov dítěte nebo řádné ošacení vystupuje jako velmi závažní sociálně-

ekonomický problém a musí být řešen. 

3.1.14 Vykořisťování dítěte  

Jde převážně o případy žebrajících dětí, či matek, které používají své děti k tomu, 

aby vyžebraly peníze od kolemjdoucích lidí.28 

3.2. Psychické týrání 

Psychické týrání je jedno z nejrozšířenějších druhů týrání, se kterým se můžeme 

setkat. Velkým problémem psychického týrání je, že je velmi těžko rozpoznatelné.29 To 
																																																								
27 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 21 
	
28	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 41-44 
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je zapříčiněno převážně tím, že u fyzického týrání můžeme zpozorovat následky 

takového jednání. Na těle týraného dítěte jsou stopy po násilí, které lze doložit například 

fotografiemi. U psychického týrání tyto stopy patrné nejsou a je velmi náročné ho 

zdokumentovat.30 Častý výskyt psychického týrání je způsoben tím, že i když se může 

na první pohled zdát, že dítě je týráno pouze fyzicky, bez pochyb to u něj zanechá i 

psychické následky. To samé lze říci u sexuálního zneužívání, po kterém si dítě odnáší 

velmi negativní pocity, které bezesporu zanechají následky na jeho psychickém stavu.31 

To znamená, že citové týrání je nejen samostatným druhem týrání, ale je taky zahrnut 

v ostatních způsobech a o to je větší závažnost tohoto problému.    

Psychické týrání zahrnuje jak složku aktivní, tak složku pasivní. Aktivní složka 

spočívá ,,v cíleném, záměrném a účelovém jednání”32, které ubližuje dítěti (ponižování, 

nadávky, útoky na sebevědomí dítěte, zavrhování, nedůvěra atd.) kdežto pasivní složka 

,,je naopak absence něčeho, co by se správně dítěti mělo dít. V důsledku toho nejsou 

uspokojovány základní potřeby dítěte” 33  (nedostatečný projev lásky, nevšímavost, 

nezájem či nedostatečná péče o dítě).    

Nejběžnějším způsobem, jak dochází k psychickému týrání dětí je v situaci, kdy 

se rodiče rozvádějí a určitým způsobem se o dítě přetahují a snaží se ho dostat na svou 

stranu. Dítě neví jak se má v těchto situacích zachovat, aniž by ublížilo jednomu 

z rodičů a tím trpí.  Dalším ze způsobů tohoto týrání jsou situace, kdy rodiče kladou 

příliš vysoké nároky na výkony dětí, hlavně co se týče jejich výsledků ve škole. Tím 

také vznikla problematika tzv. dvoukariérového manželství, kdy jsou oba rodiče 

nadmíru vytíženi v práci a nevěnují téměř žádnou pozornost dítěti. Dítě poté začne nosit 

špatné známky a rodiče místo toho, aby hledali chybu v sobě, tak začnou dítěti dávat 

různé zákazy typu - ʹʹnepůjdeš ven, dokud nebudeš mít hotové úkolyʹʹatd. S tím je 

																																																																																																																																																																			
29 Kriminalita, rizikové chování: Psychické týrání. Záchranný Kruh [online]. [cit. 2016-11-10]. 
Dostupné z: www.zachranny-kruh.cz 
30 DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s.45 
31 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte: 
Psychické týrání. Praha: Dětské krizové centrum, 1997, s.9 
32 32 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 21 
33	tamtéž	
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spojeno i to, že rodiče vyžadují po dětech výsledky, které nejsou přiměřené jejich 

schopnostem a možnostem.34  

Poslední dva zásadní způsoby psychického týrání, které bych ráda zmínila jsou 

případy, kdy jeden rodič srovnává dítě s druhým rodičem, ovšem v negativním smyslu 

,,jsi stejně neschopná jako tvoje matka”, hlavně v případech, kdy má dítě k danému 

rodiči, dobrý vztah. Tím posledním je situace, kdy je dítě neustále srovnáváno se 

sourozencem, který je podle rodičů lepší, hodnější, chytřejší a ve všech dalších směrech 

dokonalejší. Díti se dostává pocitu, že sourozenec je hoden obdivu a lásky, kdežto ono 

je hodno akorát tak odmítnutí.35 

3.2.1 Šikana 

Šikana je považována za jednu z forem syndromu CAN. Je definována jako 

,,agrese, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně 

bezbranným, ať už pro fyzickou nebo jinou slabost nebo nemožnost účinné obrany.”36 

Nejtypičtějším znakem šikany je fyzické násilí nebo slovní útoky (nadávky hrubý 

posměch) či různé formy ponižování (oběť může být dokonce donucena, aby se sama 

ponížila vlastním jednáním). Je velmi těžké určit hranici, kdy jde ještě o klasické 

škádlení nebo šikanu. 

Dunovský se nejvíce soustředí na šikanu probíhající ve školách nebo na 

internátech a to z toho důvodu, že je nejlépe zjistitelná a tudíž více přístupná 

podrobnému zkoumání. Jedná se taky o nejrozšířenější druh šikany, se kterým se 

setkáváme. Dle statistik je patrné, že agresory jsou častěji chlapci, ale ti jsou také i 

častěji oběti šikany. Dívky bývají mnohem častěji šikanovány chlapci než dívkami.37 

3.3. Sexuální zneužívání 

 Dle Špeciánové je sexuální zneužívání ,,nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu 

kontaktu, aktivitě či chování. Zahrnuje jakékoliv dotýkání dítěte se sexuálním 

podtextem, vykořisťování dítěte jakoukoliv osobou v sexuální rovině či pohlavním styk 

																																																								
34	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 46	
35	tamtéž 
36	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 48	
37	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 48	
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s dítětem”38 Chromý doplňuje tuto definici tím, že jde o kohokoliv, kdo má dítě ve 

své péči nebo kdokoliv dítě tímto způsobem využívá. Osobou, která takto jedná, může 

být rodič, příbuzný, přítel, profesionální či dobrovolnický pracovník.39  

Sexuální zneužití se vyskytuje ve dvou formách a to sexuální zneužití bez 

tělesného kontaktu, neboli bezdotykové a s tělesným kontaktem, tzv. dotykové. 

Do bezdotykové formy sexuálního zneužívání řadíme: 

• exhibicionismus, během kterého dospělá osoba ukazuje své genitálie a velmi často 

si jako cíl tohoto jednání vybírá děti; 

• harrasment, který je definován jako znepokojování, zneklidňování dítěte slovními 

výpady, poplácáváním po zadku, tisknutím k sobě, pokud má toto chování 

dospělého sexuální podtext; 

• obscénní telefonické hovory; 

• přinucení dítěte k obnažování a fotografování, k prohlížení časopisů s pornografií. 

Do dotykové formy sexuálního zneužívání řadíme: 

• jednání, při kterém je dítě dospělým obtěžováno, líbáno, osaháváno 

v erotogenních zónách; 

• sexuální útok, kdy se dospělý, za užití síly a často při obraně oběti, dítěte dotýká 

v jeho erotogenních zónách, mazlí se s ním a poškozuje ho tím, že do něj vniká 

např. prstem, jazykem či předměty; 

• znásilnění, které spočívá ve vynuceném vniknutí do vagíny, konečníku či úst 

dítěte penisem; 

• incest, který je vymezen jako sexuální aktivita mezi dvěma osobami, jimž není 

zákonem povoleno uzavřít sňatek; 

• intrafemurální pohlavní styk neboli styk mezi stehna; 

• komerční sexuální zneužívání40. 

																																																								
38	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 22	
39	CHROMÝ, Jakub. Kriminalita páchaná na mládeži: aktuální jevy a nová právní úprava v 
České republice. Praha: Linde, 2010. ISBN 9788072018253, s.91 
40	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Právo a rodina: Jak poznat týrané, zneužívané a zanedbávané děti a 
jak jim pomoci. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2004, 6.(6), s.3 
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3.3.1 Komerční sexuální zneužívání 

Komerční sexuální zneužívání je formou sexuálního zneužívání, která je 

charakteristická finanční odměnou. Dle Dunovského se za něj pokládá ,,každé užití 

dítěte pro sexuální účely za finanční čí jinou odměnu.”41 Tuto odměnu přebírají buď 

rodiče, které dítě prodali nebo třeba i dítě, pokud samo poskytuje sexuální služby.42 Jak 

jsem již zmiňovala, jedná se o velmi závažný problém a z toho důvodu byl v roce 1996 

uspořádán Stockholmský kongres, který stanovil základní formy komerčního sexuálního 

zneužívaní. Těmi jsou obchodování s dětmi, dětská prostituce a dětská pornografie.  

Obchodování s dětmi  je dle definice, kterou přijala Rezoluce Valného 

shromáždění OSN č. 49/166 23.prosince 1994 ,,nelegální a utajované převážení osob  

(dětí) přes státní hranice se záměrem jejich přinucení k sexuálně a ekonomicky 

vykořisťujícím činnostem, které přinášejí zisky zprostředkovatelům, obchodníkům, 

zločineckým syndikátům.”  

Dětská prostituce je ,,zjednání nebo nabízení služeb dítěte k provádění sexuálních 

aktů za peníze nebo jakoukoliv jinou odměnu.”     

Dětská pornografie je ,,jakýkoli obrazový nebo textový materiál, který používá 

děti v sexuálním kontextu:”  Dětská pornografie je vymezena rozdílně podle toho, zda 

se jedná o obrazovou nebo zvukovou. Obrazová pornografie je definována jako 

,,zobrazení dítěte při výslovné sexuální činnosti, skutečné nebo simulované  nebo 

vystavování pohlavích orgánů  pro sexuální uspokojení uživatele; zahrnuje výrobu, 

rozšiřování  nebo používání takového matriálu”. Zvuková pornografie byla vymezena 

jako ,, používání jakýchkoli zvukových prostředků užívajících dětský hlas, skutečný či 

simulovaný  za účelem sexuálního uspokojení  uživatele, zahrnuje výrobu, rozšiřování 

nebo používání takového materiálu.” 

Na základě doporučení Stockholmského kongresu přijala naše vláda v roce 2000 

Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.43 

3.4. Zanedbávání 

Zanedbávání dětí je jednou z nejrozšířenějších forem syndromu CAN. Na základě 

dlouhodobých výzkumů Univerzity v Oklahomě, tvoří právě zanedbávání 53% ze všech 
																																																								
41 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 
8024709295, s.139	
42	tamtéž	
43	ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminalistika: Kriminalita páchaná na mládeži. Praha, 2001, 34(2), s. 
86-87	
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forem syndromu CAN.44 Zanedbávání je definováno různými způsoby. Dle Matějíčka 

se jedná o zanedbané dítě v případě, jakmile se ocitne v situaci, kdy je akutně a vážně 

ohroženo nedostatkem podnětů důležitých k svému fyzickému i psychickému 

rozvoji.” 45  Za zanedbání lze také označit jednání, jehož výsledkem je významné 

ohrožení nebo riziko významného ohrožení dětí a jeho vývoje. Dle mého názoru je 

nejvýstižnějším vymezením, selhání toho, kdo o dítě pečuje.”46 

Zanedbávání se dělí na více forem. Jednou z nich je rozdělení na zanedbávání 

fyzické, citové, nutriční, zanedbávání oblékání, nevhodné bytové podmínky a 

bezdomovectví, nedostatečný rodičovský dohled a opuštění dítěte, zanedbávání 

zdravotní péče či vzdělávací a vývojové zanedbávání. Dále ho můžeme dělit dle stupně 

zanedbávání na těžké zanedbávání nebo všeobecné.  

Fyzické zanedbávání spočívá v tom, že osoba pečující o dítě není schopná zajistit 

jeho fyzické potřeby, kterými mohou být nedostatek potravy, ošacení, zajištění 

základních hygienických či jiných podmínek, které jsou zásadní proto, aby u dítěte 

nedošlo k závažným onemocněním či jinému poškození dítěte.47 Pro citové zanedbávání 

je charakteristické nedostatečné zajištění citových potřeb dítěte. To se projevuje 

zejména nedostatečným projevem lásky, podpory a hlavně emočního zázemí dítěte.48 

V případě nutričního zanedbávání  není dítěti poskytována potrava 

v dostatečném množství, nutriční hodnotě čí zdravotní nezávadnosti. Jde o situace, kdy 

dítě trpí hlady, nutriční hodnota potravy neodpovídá jeho věku, fyzické aktivitě 

případně jiným potřebám dítěte. Může ale také jít o případ, kdy musí dítě ze zdravotních 

důvodů dodržovat určitou lékařem předepsanou dietu a rodič ji nezajistí nebo dokonce 

ignoruje. 

Zanedbávání oblékání znamená, že dítě je nuceno nosit oblečení, které 

neodpovídá teplotním podmínkám, což může mít velmi závažné následky v případech, 

																																																								
44	PTÁČEK, Radek, Terezie PEMOVÁ a Erika GERLOVÁ. Kriminalistika: Zanedbávání dětí - 
psychologické, sociální a právní aspekty. Praha, 2006, 39(3), s.200	
45	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 62	
46	PTÁČEK, Radek, Terezie PEMOVÁ a Erika GERLOVÁ. Kriminalistika: Zanedbávání dětí - 
psychologické, sociální a právní aspekty. Praha, 2006, 39(3), s.201	
47	PTÁČEK, Radek, Terezie PEMOVÁ a Erika GERLOVÁ. Kriminalistika: Zanedbávání dětí - 
psychologické, sociální a právní aspekty. Praha, 2006, 39(3), s.204	
48	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 24 
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kdy děti v zimě nosí nedostatečně teplé oblečení a je velké riziko jejich prochladnutí. 

Dlouhodobé zanedbávání oblékání v nepříznivých teplotních podmínkách může vést i 

k trvalým zdravotním problémům. Tento problém nabírá mnohem větší intenzity u dětí 

nižšího věku. 

Nevhodné bytové podmínky a bezdomovectví mají také velmi špatný vliv na 

vývoj dítěte. Bezdomovectví se nevztahuje pouze na situace, kdy nemá rodina kde 

bydlet, ale i na situace, kdy se často přesouvá z jednoho místa na druhé, především 

z různých ubytoven či azylových domů. Dítě nemá reálnou možnost vytvořit si potřebné 

sociální vazby, v klidu se soustředit na vzdělávání či mít určitou životní stabilitu. 

 Nedostatečný rodičovský dohled a opuštění dítěte se definuje jako jednání rodičů, 

které umožňuje dítěti delikventní či asociální jednání. Jde především o to, že je dítě 

ponecháno bez dozoru nebo s dozorem, u kterého je zřejmé, že se o dítě nedokáže 

dostatečně postarat. Při zanedbávání zdravotní péče se jedná o nedostatečné nebo 

nevhodné zajištění lékařské, zubní či psychologické péče, která je potřebná pro 

předcházení onemocnění nebo zranění, emočních poruch či jiných závažných 

zdravotních problémů dítěte. 

Vzdělávacím zanedbáváním se rozumí jednání, při němž rodiče nedohlíží na 

povinnou školní docházkou dítěte, anebo dohlíží nedostatečně.49 Vývojové zanedbávání  

je ,,nedostatečné uspokojování potřeb souvisejících s fyzickou, emoční a kognitivní 

stimulací, které ve svém důsledku vede k závažným vývojovým poruchám dětí.”50  

Jak již bylo uvedeno, dle stupně se zanedbávání dělí na těžké zanedbávání, které 

se vyznačuje tím, že dítě se nachází v takové situaci, která bezprostředně ohrožuje jeho 

život nebo zdraví (děti, které žijí naprosto izolovaně, např. se zvířaty, dlouhodobě trpí 

hladem, žízní nebo zimou) a všeobecné zanedbávání, které je charakteristické tím, že 

dítěti není poskytnuta dostatečná ochrana před nebezpečím různých úrazů  nebo před 

nevhodnými sociálnímu jevy jako jsou alkoholismus, kriminalita či toxikomanie.51 

																																																								
49	PTÁČEK, Radek, Terezie PEMOVÁ a Erika GERLOVÁ. Kriminalistika: Zanedbávání dětí - 
psychologické, sociální a právní aspekty. Praha, 2006, 39(3), s.204-205	
50	tamtéž, s.205	
51	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 25	
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3.5. Zvláštní formy týrání  

3.5.1 Systémové týrání 

Systémové týrání je druh týrání, který nastupuje až po prvotním ubližování. Proto 

je také nazýváno jako druhotné týrání nebo sekundární viktimizace. K týrání paradoxně 

dochází prostřednictvím systému, který byl prvotně založen k ochraně a pomoci dětem. 

Jedná se například o dětské domovy nebo pěstounské péče, kdy dítě přechází z jednoho 

místa na druhé a nedostává se mu potřebné stability a zázemí. Velmi důležité je také 

zmínit různá odborná vyšetření, která mají sloužit na pomoc dítěti, ale místo toho je dítě 

vystaveno opakovaným, necitlivým a nešetrným výslechům, které někdy dokonce 

zpochybňují výpověď poškozeného dítěte a tudíž jsou pro něj traumatizující a ubližují 

mu.52 To převážně z toho důvodu, že dítě je nuceno si prostřednictvím výslechu nebo 

opakujících se prohlídek neustále připomínat zážitky, které jsou pro něj velmi 

nepříjemné a bolestivé.53 

3.5.2 Organizované zneužívání dětí a sexuální turismus 

Organizované zneužívání dětí je druh zneužívání, který je charakteristický pro 

svou organizovanost, která je širší, než hranice města, země či kontinentu. Zásadní je 

také fakt, že se na něm podílí více pachatelů.54 Dle Dunovského je tato forma týrání 

tvořena těmito prvky:	

• sítí čí společenstvím zneuživatelů, kteří se společně účastní na sexuálních 

aktivitách s dětmi 

• sítí či společenstvím zneuživatelů, kteří získávají samostatně děti k sexuálnímu 

zneužívání, ale ty si pak předávají mezi sebou 

• prostitucí dětí (nejčastěji dívky) 

• dětskou pornografií (nejčastěji chlapci) 

• každým sexuálním zneužitím, které bylo způsobené více než jednou osobou55 

Sexuální turismus lze popsat tak, že cizinci jezdí do cizí země s tím záměrem, aby 

sehnali dítě, které později sexuálně využijí ke svému uspokojení 

																																																								
52DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 66	
53	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 26 
54tamtéž	
55	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 69	
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3.5.3 Rituální zneužívání 

Rituální zneužívání je ,,zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti 

s nějakými symboly, které mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou 

charakteristiku a jsou součástí nějakého organizovaného společenství.” 56  V těchto 

případech je nutno brát dítě vážně a ověřit všechny skutečnosti, protože někdy jsou tyto 

rituály užívány k nahnání strachu dítěti, ovšem jsou případy, kdy je dítě považováno za 

určitý druh oběti, kterou musí dané společenství věnovat jako dar a to může mít fatální 

následky. 57 

3.5.4 Münchhausenův syndrom v zastoupení 

V případě Münchhausenova syndromu osoba předstírá nebo způsobuje zdravotní 

potíže, aby mohla vyhledávat lékařskou pomoc. Münchhausenův syndrom v zastoupení 

znamená, že osoba (převážně matka nebo druhý rodič) vyvolává u dítěte různé reálné 

zdravotní poruchy nebo předstírá, že jimi dítě trpí, aby bylo nutno vyhledat lékařskou 

péči. Problém u tohoto typu týrání je, že se vyskytuje mnohem více, než je doopravdy 

diagnostikován. Vzhledem k tomu, že někteří rodiče dítěti vážně ubližují, aby mohli 

navštěvovat lékaře, jedná se o velmi nebezpečný problém, na který si musejí lékaři 

dávat obzvlášť velký pozor.58 

4. Pachatel týrání dětí 

Tady bych se ráda zaměřila na osobnost pachatele obecně. Otázka toho, co vede 

člověka k tomu, aby spáchal jakýkoliv trestný čin, zajímá většinu lidí. Čím jsou odlišní 

od ostatních nepachatelů, kteří se trestných činů nedopouštějí. V 19. a 20. století se 

převážně objevovaly dva typy teorií o tom, zda se pachatelovo psychické založení 

významně liší od nepachatelů. Zásadní byly dvě protichůdné, kdy na jedné straně se dle 

Lombrosa pachatelova osobnost výrazně odlišuje od osoby, která by se nedopustila 

kriminálního jednání a na straně druhé straně se objevuje současná teorie labelingu, 

která zastává ten názor, že pachatel se liší pouze tím, že jeho jednání je považováno 

formálními instancemi sociální kontroly jako kriminální. Ani v současnosti není možné 

přesně určit, která z teorií je správná, lze ovšem s téměř naprostou jistotou říct, že pojetí 

																																																								
56	tamtéž s. 70	
57	tamtéž	
58	VONDRÁK, Karel. Zdraví Euro. : Münchhausenův syndrom a Münchhausen by proxy 
[online]. 2003 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-
listy/munchhausenuv-syndrom-a-munchhausen-by-proxy-syndrome-150852 
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absolutní odlišnosti pachatele od ostatních lidí je překonáno. Je spousta vlastností, které 

uváděl např. Lombroso u pachatele (nízká empatie, nižší inteligence), jež jsou 

rozptýleny v určité vrstvě, aniž by se tato vrstva lidí dopouštěla kriminálního jednání. 

Současná forenzní psychologie se zabývá typologií osobnosti pachatele, jež slouží jako 

nástroj k jejímu poznávání a zvolení následného postupu chování k pachateli. Pachatelé 

se rozřadí do určitých typů a podle toho se s nimi poté jedná.59Dle Čírtkové řadíme 

pachatele do 5ti skupin:	

• socializovaný (normální) typ 

• neurotický typ 

• psychopatický typ 

• mentálně nedostatečný typ 

• psychotický typ 

Socializovaný typ je typ osobnosti, na níž se nejlépe vztahuje slovo normální. To 

znamená, že se jedná o takovou osobnost, na kterou lze vztáhnout veškeré obecné 

poznatky o chování a prožívání. To pozorujeme v tom, že celkové cítění a myšlenkové 

pochody jsou srozumitelné, fungují primární i sekundární potřeby, svědomí je utvořené 

a reakce na spáchaný trestný čin odpovídají běžným reakcím normálních lidí. Spáchaný 

skutek vybočuje z dosavadního chování jednice a motivace k jeho chování je průhledná 

a lze ji porozumět i z pohledu vnějších pozorovatelů (situační tlaky, nedbalostní pozadí, 

potlačení představy o kriminální povaze jednání a tím související nepřítomnost pocitu 

nekalosti a nepravosti). Podle těchto příznaků je velmi jednoduché socializovaný typ 

rozpoznat.   

Neurotický typ je typ, u nějž se projevují menší či větší neurotické poruchy 

(zvýšená úzkost, dráždivá slabost, depresivní ladění, hysterické reakce nebo např. 

nutkavé vlezlé představy). Neurotické prvky osobnosti značným způsobem vnikají i do 

kriminálního jednání a odráží se v motivaci a způsobu spáchání činu.  Motivace páchání 

trestného činu je většinou spojena s nevyřešenými emocionálními konflikty a to 

převážně v rodině. To se lze spatřovat v tom, že neurotický pachatel je typicky mladého 

nebo mladistvého věku a pochází ze sociální vrstvy, kde je dobře finančně zajištěn. Jeho 

kriminální chování je tedy spíše protestem proti rodině než proti společnosti.  

																																																								
59	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802134. s. 60-62 
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U psychopatického typu hraje osobnost poměrně velký podíl na kriminálním 

jednání. Psychopatická osobnost je psychiatrická diagnóza, která se používá pro osoby, 

které se projevují svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování a prožívání. 

Tyto způsoby chování jsou natolik výrazné, že si jich všimne i běžný člověk. 

Psychopaté jsou svým okolím vnímáni jako podivíni. Jde víceméně o trvalou poruchu 

nebo odchylku osobnosti, kterou je velmi náročné napravit, v některých případech spíše 

nemožné. Název porucha je používán proto, že některé vlastnosti, které mají běžné 

osobnosti, v tomto případě chybí nebo jsou naopak nadmíru intenzivní.  

Mentálně nedostatečný typ pachatele je typ pachatele, který se vyznačuje velmi 

nízkou inteligencí. To se odráží na jeho trestné činnosti, která většinou nebývá 

promyšlená, je jednoduchá a přímočará. Často se dopouští násilné trestné činnosti, jako 

například sexuálních trestních činů, která směřuje proti nepřiměřeným objektům, jako 

jsou děti nebo zvířata. Pokud dochází k trestné činnosti v rámci skupiny, bývá právě 

tím, kdo trestně jedná, aniž by byly nápady jeho. Rozpoznat tohoto pachatele není 

náročné. Lze to vypozorovat z jeho vyjadřování, kdy není schopen formulovat 

obsáhlejší věty, má omezenou slovní zásobu a spíše popisuje, než aby se byl schopen 

přesně vyjádřit.60  

Psychotickým typem, se míní pachatel, který v době spáchání trestního činu trpí 

některou z podob nejtěžšího duševního onemocnění, tj. psychózou.”61 Psychotik se 

dopouští převážně násilné trestné činnosti, která je charakteristická svou podivností, 

nesrozumitelností a často i brutálností. To samé lze říci i o motivaci, která je těžko 

poznatelná, zvrácená a pro normální lidi nepochopitelná. U tohoto typu pachatele je 

nutné přizvat znalce z oboru psychiatrie či psychologa. Jeho věrohodnost je minimální, 

což ovšem neznamená, že by nebyl ze svého pohledu schopen podat pravdivou 

výpověď. Pokud se na základě znaleckého posudku prokáže, že jde o psychotika, je 

exkulpován z důvodu nepříčetnosti.62 

4.1. Pachatel tělesného týrání dětí 

Dle Matějíčka jsou pachateli tělesného týrání převážně primární vychovatelé. 

Většinou se jedná se o osoby, které: 

																																																								
60	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802134. s. 62-66 
61	tamtéž	
62	tamtéž	
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• prochází anomálním vývojem osobnosti (psychopatie), především ty, které mají 

agresivní povahové rysy 

• jsou psychicky nemocné (psychotici) nebo mají neurotické obtíže 

• jsou alkoholici nebo toxikomani 

• měli děti v mladém věku a nejsou dostatečně vyspělí či povahově zralí 

• žijí podivný životní styl, jsou členy některých společenských skupin s agresivní 

tématikou, stoupenci agresivních rituálů atd. 

• se po delší dobu nacházejí ve stresové situaci (nezaměstnanost) 

Určitou roli v tom, zda dojde k týrání hraje i situace, v jaké se dospělí a děti 

nacházejí. Typickým příkladem je situace, kdy otec nebo matka objeví ‘‘zradu‘‘ toho 

druhého, začnou jednat zkratkovitě v návalu žárlivosti či pomstychtivosti a chtějí ho 

potrestat tím, že ublíží tomu nejcennějšímu, co má. Toto se nazývá Medein komplex. 

,,Jde zpravidla o: 

• milenecké a manželské konflikty v akutní fázi, rozvodové situace, porozvodové 

spory o děti 

• jakékoliv stresové situace 

• alkoholová, drogová nebo jiná intoxikace 

• hmotná bída, pokud je pro postižené stresovou situací, (je nutné zmínit, že na 

hmotný nedostatek se mnohdy svádí to, co je spíše podmíněno patologickými 

povahovými rysy nebo ‘‘bídou mravní‘‘) 

• stres při prožitku vlastní viny, kdy se úzkost mění v agresi 

• stresové situace při somatickém onemocnění (psychická či fyzická 

vyčerpanost)”63 

4.2. Pachatel psychického týrání dětí 

U pachatelů psychického týrání nelze konkrétně určit jednotlivé znaky jejich 

osobnosti, které je vedou k tomu, aby se tohoto typu týrání dopouštěli. Většinou je 

jejich osobnost velmi podobná těm, kteří týrají fyzicky, ale jejich porucha není tak 

výrazná jako u fyzicky týrajících osob. Zásadní vliv na to, zda pachatel psychicky týrá 

																																																								
63	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 108-109	
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má i chronický či akutní stres, nedozrálost osobnosti nebo složitost situací, ve kterých se 

tyran nachází.64 

4.3. Pachatel šikany 

Jak bylo již výše zmíněno, šikana je druh psychického týrání a dle mého názoru je 

natolik zásadní, že by se hodilo zmínit alespoň základní popis osobnosti pachatele, který 

se dopouští této formy týrání. Osoby, které šikanují, jsou většinou velmi agresivní vůči 

svým vrstevníkům, učitelům, ale dokonce i rodičům a sourozencům. Už od raného věku 

bývají velmi impulzivní či dominantní. Jakékoliv projevy empatie jim dělají velké 

problémy. Jejich rodiče často bývají citově chladní a jejich agresivní chování přehlížejí 

nebo je za něj nijak nepotrestají.65 

4.4. Pachatel sexuálního zneužívání dětí 

Posuzování pachatele sexuálního zneužívání je velmi obtížné, protože jednotný 

typ pachatele neexistuje. Pro účely vyšetřování se tedy pachatelé člení do dvou 

podstatně odlišných skupin tj. situační pachatelé a preferenční pedofilové. 

Situační pachatelé neboli regredovaní delikventi jsou pachatelé, kteří nejsou 

orientováni pouze na děti. Netrpí žádnou sexuální deviací, ačkoliv někteří mohou mít 

nějaký typ poruchy osobnosti (např. psychopatie impulzivního či asociálního typu). Tito 

pachatelé žijí běžný heterosexuální život a k sexuálnímu zneužívání dětí se uchylují 

v případě, kdy v jejich životě dojde k nějaké změně vnějších okolností. Těmi mohou být 

například extrémně stresové situace, ztráta zaměstnání, smrt ženy či narození nového 

potomka. Další zásadní okolností, která může vést pachatele k tomuto jednání je  i 

případ, kdy dochází k postupným změnám v rodinných či partnerských vztazích a muž 

najednou ztrácí své postavení, kdy byl pro ženu na prvním místě a ocitá se na vedlejší 

pozici. V tomto momentě zneužívá dostupnosti oběti a proto často zneužijí své vlastní 

dítě. Zpravidla u tohoto typu pachatelů dochází k užívání alkoholu. Dle Matějíčka by do 

této skupiny spadali i cizí muži žijící v rodině, návštěvníci, přátelé a jiní, kteří nemají 

																																																								
64	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 68	
	
65	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 69-70	
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utvořené jakési sexuální tabu, které se převážně vytváří u rodičů a sourozenců dítěte.66

  

Ráda bych ještě zmínila primitivního pachatele, který spadá do skupiny situačních 

pachatelů a je charakteristický svou mentální a sociální zaostalostí. Ve svém okolí 

nepatří mezi oblíbence, lidé se mu raději vyhýbají. Není schopen navázat kontakt se 

svými vrstevníky, což může být jeden z důvodů, proč si vybírá jako své oběti právě děti. 

Tento pachatel je velmi nebezpečný, protože je nevypočitatelný, jedná impulsivně a 

nebojí se použít násilí k tomu, aby uspokojil své potřeby.67 

Preferenční pedofilové jsou muži, kteří jsou v sexuální oblasti zaměřeni pouze na 

děti. Jsou dětmi přitahováni a o dospělé nemají většinou žádný zájem (jak sexuální, tak 

emocionální). Dělí se na dvě skupiny pedofilů.  

První skupinou jsou fixovaní pedofilové svádivého ražení a jde o typ pedofila, 

který si vybírá děti jako své sexuální i sociální partnery. Dospělé osoby ho nikdy 

nepřitahovaly a kromě příbuzenských vztahů často nemá zájem s nimi jakýkoliv vztah 

navázat. Naprosto se s dětmi ztotožňuje, chová k nim náklonnost a lásku. K sexuálnímu 

kontaktu dochází až poté, co s nimi naváže přátelský vztah. Často mu nejde ani o 

pohlavní styk, násilí je u něj velmi výjimečně. Druhou skupinou jsou agresivní, 

sadistický pedofilové. Tento druh pedofila si vybírá děti pouze k uspokojení svých 

sexuálně-sadistických choutek. Jde o typ pachatele, který byl od raného dětství nápadný 

svou nepřizpůsobivostí a zlých chováním. Jde o predátora, který si svou oběť vybere, 

zneužije jí a pak se jí zbaví na opuštěném místě. Tento typ pedofila je velmi nebezpečný 

a bohužel také nejčastější.68 Ačkoliv je kladen velký důraz na muže jako pachatele 

sexuálního zneužívání, i ženy se dopouští této trestní aktivity. Dle Čírtkové je dělíme do 

3 skupin. Pachatelky nazývané milenky, spolupachatelky a pachatelky se zátěží. 

Tzv. Milenky jsou ženy, které zneužívají prepubertální nebo pubertální děti a 

jejich jednání ospravedlňují tím, že jde o milenecký vztah. Ačkoliv se častěji zaměřují 

na chlapce, může jít i o lesbický poměr. Vztah s dítětem berou jako plnohodnotný a 

považují je za své partnery.  

																																																								
66	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 110	
67	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie.: Sexuální zneužívání dětí,2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802134. s. 168-169 
68	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie: Sexuální zneužívání dětí, 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802134. s. 170 
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Spolupachatelky se stávají pachatelkami sexuálního zneužívání převážně pod 

tlakem svého partnera. Ze začátku k tomu bývají nuceny, časem už to ovšem dělají 

z vlastní vůle. Převážně jde o ženy, které jsou velmi závislé na svém týrajícím 

partnerovi a před tím, než začaly jednat jako spolupachatelky předcházela dlouhá etapa, 

kdy byla žena sama obětí sexuálního týrání.  

Poslední skupinou jsou pachatelky se zátěží. V tomto případě jde o ženy, které se 

samy staly obětmi sexuálního zneužívání v dětství. Ty se posléze dopouštějí tohoto 

jednání na vlastních dětech, samy ho iniciují a jeho prostřednictvím děti kontrolují, 

manipulují s jejich pocity a hlavně na ně převádějí částečně svou vinu.69 To vše dělají 

proto, aby si přehrály své traumatické zážitky z dětství, ale v tomto případě jsou to ony, 

jenž mají moc nad dítětem a mohou pocítit fyzické uvolnění.70 

4.5. Pachatel zanedbávání dětí 

V případě zanedbávání hraje důležitou roli celkové sociální prostředí, ve kterém 

se dítě ocitá nebo kde vyrůstá. Je to mnohem zásadnější činitel, než typ osobnosti, 

kterou pachatel má, ale i tak Matějíček uvádí, že rizikovými dospělými jsou převážně 

primární vychovatelé dítěte, kteří jsou: 

• mentálně retardovaní a nejsou schopni řádně o dítě pečovat 

• somaticky nemocní, smyslově či pohybově postižení, invalidní nebo psychicky 

nemocní 

• osaměle žijící osoby 

• alkoholici nebo toxikomani 

• mladí, nezralí či nevyspělí rodiče, kteří mají stále mladistvé nebo dětinské zájmy 

• lidé, kteří v minulosti zažívali deprivaci či subdeprivaci a toto životní prostředí 

vytvářejí i pro své děti 

• lidé, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, nejsou téměř schopni uživit sami sebe, 

nemají zaměstnání, jsou bezdomovci či žijí na okraji společnosti 

• lidé, kteří dávají přednosti jiným zájmům, koníčkům nebo dokonce i 

povinnostem, jsou natolik pracovně vytíženi, že nemají čas na své děti 

(workoholici) V případě zanedbávání, které je považováno za dlouhodobý 

																																																								
69	tamtéž	
70	BRAUN,G. Kriminalistik; Taterien beim sexullen Missbrauch von Kindern. 2002, č.1, s. 23-
27 
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proces, je nutno počítat s tím, že jednotlivé rizikové faktory jsou propojeny a jde 

o kombinaci prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a osob, které o něj pečují.71 

5. Oběť týrání dětí 

Stejně tak, jako existuje nauka o pachatelích, která zkoumá jednotlivé typy a 

jejich motivace ke spáchaní trestného činu, existuje i nauka o obětech, tzv. viktimologie, 

která se zaměřuje na to, k jakým změnám dochází v chování oběti poté, co se stala obětí 

trestného činu. Snaží se pozorovat nejen změny v chování, ale také to, jestli hraje oběť 

nějakou roli v tom, že si pachatel vybral právě jí nebo v jeho motivaci a také to, jestli se 

nějakým způsobem spolupodílí na průběhu páchaného trestného jednání. V této 

disciplíně nejde o to, aby byla jakýmkoliv způsobem svalena vina na oběť. Cílem je 

vysledovat určitý vzor chování, který může pachatele motivovat více než jiné chování a 

na základě těchto poznatků vypracovat způsoby, jak předejít či se úplně vyhnout riziku 

napadení. V rámci tohoto zkoumání obětí se také uplatňuje typologie obětí, která je 

rozděluje do několika skupin. Dle Čírtkové patří k nejčastějším typologiím obětí ta, 

která je dělí na typologie obětí podle zažitého trestného činu, typologie obětí podle 

reakce na trestný čin a typologie obětí podle interakce oběti a pachatele v době kolem 

spáchání trestného činu.72  

Typologie obětí podle zažitého trestného činu dělí na oběti do skupin podle toho, 

zda se staly obětí fyzického násilí, sexuálního násilí, domácího násilí, obětí 

s majetkovou újmou způsobenou vloupáním do soukromí či obětí podvodu. 

Typologie oběti podle reakce na trestný čin ,,rozlišuje například oběť s expresivní 

a kontrolovanou reakcí podle intenzity vnějšího chování, nebo oběť pasivní, odevzdaná 

a oběť aktivní.”  

Typologie obětí podle interakce oběti a pachatele v době kolem spáchání trestného 

činu je jedna z nejznámějších teorií. Viktimolog Fattah je dělí na 5 základních typů: 

Zúčastňující se oběť – oběť a pachatel se znají navzájem, spáchání činu 

předcházela nějaká vzájemná interakce, která následně také podstatně ovlivnila motivaci 

pachatele. 
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Nezúčastňující se oběť – mezi obětí a pachatelem před trestným jednáním nedošlo 

k žádné interakci a motivace pachatele nemá přímou vztahovou spojitost s obětí. Ta 

tudíž nemohla předem vnímat či rozpoznat případné ohrožení.  

Provokující oběť - tento typ oběti většinou nesprávně odhadne pachatele nebo 

podcení hrozící riziko a úmyslně či bezděčně se vystaví silně viktimogenní situaci. U 

toho typu oběti, bez ohledu na pohlaví, jsou často shledány výrazné osobnostní či 

behaviorální viktimogenní faktory. Není to ale podmínkou, provokující obětí může být i 

jinak vyrovnaná osoba, která se zrovna nachází v nějaké nepříjemné, těžko snesitelné 

situaci. 

Latentní oběť – je pro ní příznačný výskyt všech viktimogenních faktorů. 

Problémem u této oběti je, že její újma není veřejně známá. Velmi často se s latentními 

obětmi setkáváme v případech domácího násilí. S poměrně velkou latencí musíme 

počítat i v případech, kdy oběť spáchaný trestný čin neoznámí proto, že je to pro ní moc 

emocionálně náročné nebo příliš ponižující (bojí se společenských předsudků) – např. 

sexuální zneužívání dětí. Statistické odhady se v tomto případě získávají 

prostřednictvím anonymních dotazníků určených dospělým osobám (zda došlo k nějaké 

újmě v dětství), které pak slouží policii či soudu k doplňování oficiálních statistik. 

Nepravá oběť – útok původně směřoval proti někomu jinému a nepravá oběť se 

ocitla ve špatnou chvíli na nesprávném místě. Mohlo jít o nedopatření, omyl, shodu 

nešťastných náhod ale základem je, že útok nebyl původně mířen proti ní.73 

5.1. Oběť fyzického týrání dětí 

Obětí fyzického týrání se stávají převážně děti, které není jednoduché usměrnit, 

pro okolí se mohou jevit zvláštní a je těžké se v nich vyznat. Jde o děti, které jsou svým 

chováním pro vychovatele otravné, unavující či vyčerpávající. Základními příklady 

jsou: 

• Děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi, děti, které mají problém soustředit se, 

zůstat v klidu, jsou moc impulzivní, s viditelnými výkyvy nálad atd. 

• Děti mentálně retardované, především v případech, kdy rodiče měli velká 

očekávání od svých dětí a teď zažívají frustraci z toho, že jsou opožděné. 

																																																								
73	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 
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Děti s lehce sníženými intelektovými schopnostmi, které neprospívají ve škole, 

nejsou moc pohybově zdatné, nešikové. Tyto děti velmi často ničí a rozbíjejí věci. Dále 

sem mohou spadat děti sociálně neobratné, které se chovají nevhodně, mohou svým 

chování urážet, provokovat či se chovají ‘‘odporně‘‘.74 

5.2. Oběť psychického týrání dětí 

Definovat přesně oběť psychického týrání dětí není jednoduché, protože jak již 

bylo zmíněno, citové týrání se objevuje prakticky v každém způsobu týrání. Jak u 

fyzického týrání, sexuálního zneužívání, tak i zanedbávání je naprosto jednoznačné, že 

dítě trpí do jisté míry i psychicky, takže její profil bude podobný profilu těchto obětí. 

Každé dítě má jinou sílu osobnosti, což znamená, že některé děti si budou připouštět 

psychické týrání méně než jiné a podle toho se také budou projevovat jeho následky.75  

Psychicky týrané děti se většinou cítí stísněné a nezajímají se o to, co se děje 

kolem nich. Pokud dochází ke kontaktu mezi nimi a dospělým, bývají nadmíru opatrní. 

V případě, že se dítě nachází s konkrétní osobou nebo o samotě s dospělým, pociťuje 

úzkost, má vyděšené reakce, snadno se rozpláče. Takto týrané děti se často vyhýbají 

školním či mimoškolním aktivitám, před ostatními se snaží vypadat, jakoby jim bylo 

vše lhostejné a nic je nezajímalo. Jsou tu ale i opačné případy, které se chovají 

agresivně, napadají a šikanují vrstevníky. Ve škole mývají problém se známkami, se 

soustředěním, dochází k záškoláctví nebo mají naopak strach jít ze školy domů. 

Zvýšenou pozornost by měli dospělí věnovat dítěti v případě, kdy odmítá jíst, 

sebepoškozuje se či utíká z domova.76 

5.3. Oběť šikany 

Dle Spilkové a Procházkové je šikana jedním ze způsobů psychického týrání 

v rámci syndromu CAN.77 Pokud se jedná o oběti šikany, vyznačují se určitými způsoby 

chování a jednání, které agresoři vycítí a následně velmi dobře použijí proti oběti. Nejde 

ovšem pouze o rysy chování, ale také o to, jak děti vypadají.  

																																																								
74	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
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75	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s.  68	
76	SOVOVÁ, Eva. Prevence: Týrané dítě se svěřuje především kamarádovi. Praha: Coolish 
Press, 2006, 3.(1.), s. 8-9.	
77	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
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Často se stávají obětí šikany děti, které jsou nějakým způsobem fyzicky odlišné. 

Může jít o děti tělesně postižené, děti trpící nadváhou či děti jiné barvy pleti. Další 

skupinou dětí, které se stávají terčem útoků, jsou děti socio-ekonomicky odlišné. To jsou 

děti z nižších sociálních vrstev, které nemají dostatek peněz na to, koupit si to, co mají 

ostatní, nemohou si dovolit nosit značkové oblečení či trávit čas jako jejich vrstevníci. 

Poslední a pravděpodobně nejzásadnější skupina, která přitahuje agresory je psychická 

odlišnost. Ta spočívá v tom, že jsou děti, které se stávají obětmi šikany charakteristické 

viditelnou bojácností, nízkým sebevědomím či mohou být přecitlivělé. Co se týče 

inteligence, většinou jde o protipóly. Jedná se o děti s podprůměrnou inteligencí nebo 

naopak s vysoce nadprůměrnou.78 

5.4. Oběť sexuálního zneužívání dětí 

U dětských obětí sexuálního zneužívání neexistuje přesný vzorec, který by 

určoval, jak se chová zneužité dítě. To znamená, že se zneužité děti nechovají určitým 

specifickým způsobem, dle kterého by bylo možno určit, že zažily v dětství nějaké 

sexuální trauma.  Finkelhorn se zaměřuje na psychické následky těchto obětí a rozřadil 

je do 4 dimenzí: 

První dimenze se nazývá traumatická, zraňující sexualizace, která spočívá v tom, 

že dítě si neutvoří základní sexuální normu a poté se u něj projevují určité úchylky 

v rámci sexuality. Ty jsou většinou velmi extrémní v tom smyslu, že buď má dítě 

vyloženě fobii ze sexuálního kontaktu, nebo je naopak vysoce promiskuitní. Častá je 

také agrese v sexuální oblasti nebo dysfunkce.  

Druhá dimenze se zaměřuje na citové dopady zneužívání, které jsou spojeny 

s pocity zrady. Dítě se nemůže vyrovnat s tím, že člověk, který ho měl chránit a starat se 

o něj ho využil k ukojení svých potřeb a tím ho zradil, což vede ke ztrátě schopnosti 

důvěřovat druhým lidem. Za přímý důsledek se u dítěte považuje jeho extrémní 

oddanost a závislost na jiném člověku projevující se i například v nadměrné přítulnosti. 

Co se týče chování dítěte v dospělosti, pocit zrady vede většinou k agresivitě vůči 

svému nejbližšímu okolí, dále také ke kriminálnímu jednání či naopak se chovají jako 

oběť po zbytek života. Tito jedinci většinou se svou rodinou často manipulují a 

využívají ji až krutým či bezohledným způsobem.  
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Třetí dimenze se zkoumá na pocit bezmocnosti dítěte. Dítě se nemůže vyrovnat se 

svou neschopností postavit se dospělému, aby s tím přestal. To vede často k různým 

poruchám jako například poruše spánku, příjmu potravy či k depresím a tzv. 

dissociativním poruchám. U těchto typů obětí dochází k velkým obtížím s dodržování 

pravidel jak v pracovním, tak osobním životě.     

 Čtvrtá a poslední dimenze se zabývá  problémem stigmatizace, která často vede 

k velmi nízkému sebevědomí a sebepřijetí. V tomto případě si dítě klade za vinu, že se 

podrobilo aktivitám dospělého, že nekladlo odpor a považuje se za zkažené. To 

způsobuje jeho pocit odlišnosti od ostatních dětí (stigmatizace). Tyto oběti většinou 

uchýlí k sebepoškozováním a jiným sebedestruktivním chováním jako jsou drogy, 

alkohol, naprostá izolace či pokusy o sebevraždu.79 

Dle Čírtkové se u obětí sexuálního zneužití objevují následné reakce neboli tzv. 

dlouhodobé následky. Ty jsou ovlivněny tím, jakou měla oběť osobnost před útokem, za 

jakých okolností k trestnému činu došlo a jak reagovalo okolí oběti po té, co bylo oběti 

ublíženo. Zmiňuje tři hlavní příznaky, které jsou intruse, konstrikce a hyperarousal.  

Intruse je stav, kdy se oběti neustále vracejí myšlenky a vzpomínky na 

traumatickou událost, kterou celou nebo pouze její části znovu prožívá, aniž by byla 

schopna to kontrolovat. ,,Traumatické vzpomínky obsahují dissociaované fragmenty, 

které nejsou uloženy ve vědomí, ale pronikají do něj spontánně bez volního přičinění 

jedince.”80  

Konstrikce se užívá jako synonymum pro syndrom vyhýbaní se. Spočívá v tom, že 

se dítě vyhýbá všem podnětům a situacím, které by mu připomínaly bolestné 

vzpomínky, které vyvolává intruse. Dítě se dostane do stavu, kdy se nachází mezi 

intenzivními emocemi a zdánlivou citovou lhostejnosti, mezi podrážděností, 

impulzivitou a pasivitou až apatií”.81  

Posledním zmíněným příznakem je hyperarousal, což znamená, že dítě se nachází 

v neustálém stresu, protože má neustálý strach z toho, že se může či bude traumatická 

událost opakovat. Na takové oběti můžeme pozorovat zvýšenou lekavost, poruchu 

soustředění či spánku.82  
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Co se týče dětí, u kterých je zvýšené riziko sexuálního zneužití, dle Matějíčka se 

jedná o holčičky, které mají ženské tvary, jsou při těle či jemné. Jako další příklad uvádí 

holčičky koketní, mazlivé nebo ty, které se chovají tak, že může mít dospělý pocit, že 

ho ,,svádí”.83 

5.5. Oběť zanedbávání dětí 

Matějíček uvádí, že zvýšenému riziku zanedbávání, a tedy i psychické deprivaci 

jsou vystaveny děti svou psychickou konstitucí pasivní, odtažité, bez výraznějších 

zájmů o sociální kontakt a dění v okolí.”84  

Existuje ale i obecnější skupina rizikových faktorů, které mohou ovlivnit, zda se 

dítě stane obětí zanedbávání a jak závažné následky to může mít. Těmi jsou věk dítěte a  

osobnost dítěte.  

Věk dítěte  - nejen u zanedbávání, ale u ostatních forem syndromu CAN patří mezi 

nejvíce rizikovou skupinu malé děti. To z toho důvodu, že děti jsou naprosto závislé na 

rodičích nebo osobách, které se o ně starají. Čím mladší dítě je, tím vyšší riziko hrozí a 

s tím jsou spojené i horší následky. Sebemenší zanedbání výživy či zdravotní péče může 

mít velmi závažné následky.  

Dalším faktorem je osobnost dítěte. V tomto případě se jedná hlavně o ,psychické 

a fyzické dispozice dítěte, jeho zkušenosti a schopnosti.”85  Mimo jiné jde i o schopnost 

dítěte řešit různé krizové situace, jak zvládat stres, jak si poradit v případě že onemocní 

atd.  

K nejohroženější skupině patří děti po delší dobu nemocné, handicapované a to 

z toho důvodu, že péče a tyto děti je pro rodiče náročná či stresující. Je potřeba, aby se 

naučili určité postupy jak zacházet s dítětem, což se může zdát pro rodiče náročné. Dále 

může jít o děti, které svým chováním dospělé dráždí nebo obtěžují ať už psychicky nebo 

fyzicky nebo jsou jejich projevy pro dospělého nesrozumitelné. Obětmi zanedbávání se 

mohou stát i děti, které nejsou dostatečné dobré, aby splnili očekávání svých rodičů či 

osob, které o ně pečují.86 
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Matějíček uvádí konkrétní příklady dětí, u kterých je větší pravděpodobnost, že se 

stanou obětí zanedbávání: 

• Děti, které jsou ze své povahy málo aktivní, pomalé, o které se okolí příliš 

nezajímá a ony o to ani nemají zájem 

• Děti mentálně postižené, které mají smyslové vady, pohybové omezení v jejichž 

důsledku o ně rodiče pomalu ztrácejí zájem 

• Děti se somatickými onemocněními, vyčerpané, apatické 

• Děti, které trpí podvýživou87 

5.6. Rizikové faktory 

Rizikové faktory se liší podle toho, z jakého úhlu se na ně díváme. Světová 

Zdravotnická Organizace uvádí rizikové faktory syndromu CAN z globálního pohledu a 

dělí je dle toho na koho/co se vztahují.  

Jde-li o rizikové faktory v osobě dítěte, považuje za ně: pohlaví, předčasnou 

vyspělost, nechtěné dítě či tělesně postižené dítě. 

V případě rodičů uvádí: nízký věk, případ, kdy rodič pečující o dítě je sám, 

nechtěné těhotenství, nedostatečné výchovné rodičovské kompetence, osobní zkušenost 

s týráním v dětství, drogová závislost, nedostatečná předporodní péče, fyzická nebo 

psychická nemoc či problémy v partnerském vztahu.	

Pokud jde o rodinu jako celek, jde o: velikost rodiny, nízký socioekonomický 

status, společenskou izolace, enormní stupeň stresu, násilí nebo zneužívání v rodině 

v minulosti. 

Poslední rozdělení dle Světové Zdravotnické Organizace je společnosti/komunita, 

ve které se dítě nachází: neexistence nebo nerespektování dětských práv, neuznávání 

hodnoty dítěte (diskriminace  na základě pohlaví, děti menšinových skupin obyvatel, 

postižené), sociální nerovnost, organizované násilí (války, vysoká kriminalita, akceptace 

násilí ze strany společnosti, násilí prezentované v médiích, kulturní normy dané 

společnosti).88   

																																																								
87	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 110	
88	Zkola: Syndrom CAN - definice a rizikové faktory [online]. 2007 [cit. 2016-12-02]. Dostupné 
z: https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/tyraniazneuzivani/Stranky/Syndrom-CAN---
Definice-a-rizikové-faktory.aspx 
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Nestátní nezisková organizace SOS dětské vesničky, která pomáhá ohroženým 

rodinám v péči o děti a také poskytuje alternativní péči dětem, které nemohou žít ve 

vlastní rodině udává na základě vědeckých výzkumů další rizikové faktory. Dělí je 

v závislosti na tom, zda se jedná o rizikové faktory na straně dítěte nebo na straně 

dospělého.  

Na straně dítěte: 

• nedonošenost dítěte, nízká porodní váha 

• děti, které svými projevy neustále zatěžují vychovatele, dráždí je, vyčerpávají je 

(např. malé děti, které celé noci nespí, pláčou, ječí, vztekají se a nelze je utěšit 

• chronicky nemocné děti, děti s vrozenou tělesnou nebo mentální vadou 

• děti, které nejsou natolik dobré, aby splnily očekávání svých rodičů 

• děti s poruchami chování 

Na straně dospělého: 

• dospělý člověk nedokáže odhadnout následky svého jednání ani se ovládnout 

• trpí těžkou duševní poruchou 

• matka trpí laktační psychózou 

• demence 

• chronické úzkostné či depresivní poruchy, při kterých zažívají pocity 

nedostatečnosti či celkově nízká schopnost snášet stres 

• mentální nezralost, nedostatek zkušeností, chybějící sociální zázemí, nízká 

podpora okolí 

• rozvádějící se rodiče, rodiny, ve kterých je jeden z rodičů nevlastní 

• ambiciózní rodiče, kteří očekávají od dětí výsledky, které nejsou úměrné jejich 

schopnostem a možnostem 

• tolerance k násilí v užším společenství dítěte 

• zneužívání návykových látek a jiné závislosti89 

V rámci výzkumu rizikových faktorů bylo zjištěno, že v různých věkových fázích 

dítěte mají jednotlivé faktory různou váhu. Zatímco pro roční dítě může být 

rozhodujícím faktorem, zda dojde k týrání velikost rodiny či sousedské okolí, pro 
																																																								
89	SOS Dětské Vesničky: Rizikové faktory a situace u syndromu CAN [online]. 2015 [cit. 2016-
12-02]. Dostupné z: http://www.sos-vesnicky.cz/pestounska-pece/poradna/rizikove-faktory-a-
situace-u-syndromu-can/ 
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čtyřleté dítě už je zásadní faktor, zda došlo u rodiče k nepříznivým okolnostem v jejich 

dětství (sám se stal obětí týrání) a opět nepříznivé sousedství (např. žijí v bídě a tomu 

odpovídá okolí).90 

5.7. Následky syndromu CAN 

Situace, kdy je s dítětem zacházeno nepatřičným způsobem, dochází k určitému 

ovlivnění jeho těla, psychiky, myšlení a chování. Následky, které způsobuje tělesné 

týraní, mohou sahat od drobných poranění přes poškození mozku a vést až k úmrtí 

dítěte. Následky psychické mohou způsobit nízké sebehodnocení, úzkosti, deprese, 

zneužívání drog a jiné sebedestruktivní chování, v nejhorším případě se může oběť 

pokusit o sebevraždu. Co se týče ovlivnění myšlení, dochází k poruchám pozornosti či 

k problémům s učením, které vedou ke špatnému prospěchu. Vliv na chování se může 

projevovat ve špatných vztazích vrstevníky, fyzické agresi, antisociálním či násilnickém 

chování. To, jak dojde k ovlivnění dítěte, závisí na pohlaví dítěte a způsobu, kvůli 

kterému došlo k viktimizaci.91 Dalšímu typickými následky může být projev chování, 

který odpovídá mnohem mladšímu věku či neodpovídající sexuální projevy. U týraných 

a zneužívaných dětí je obvyklé, že trpí pocity viny, myslí si, že vše zavinily, a toto 

chování rodičů je trest za jejich špatné chování. To vede k tomu, že o tomto jednání 

rodičů nechtějí hovořit, stydí se za to, snaží se ho vytlačit z mysli a velmi často 

pachatele kryjí.92  

Je obecně známo, že čím mladší bylo dítě při zahájení týrání a čím déle to trvalo, 

tím jsou následky větší. Vše je ale také ovlivněno tím, jak blízký má dítě vztah 

s pachatelem a jak na to nazírají druhé osoby v případě, kdy týrání vyjde najevo. 

Drtilová uvádí, jak se chovají děti, které se staly obětí týrání či zanedbávání v různých 

věkových obdobích. 

Děti, které jsou ve věku 0-6 let po traumatickém zážitku téměř oněmí, jsou ztuhlé, 

na odloučení reagují úzkostlivě a navrací se do předchozích vývojových stádií (začnou 

se pomočovat v průběhu celého dne atd.), nechtějí jíst nebo naopak jedí až moc, začnou 

																																																								
90	ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Právo a rodina: Výjimečné případy násilí na dětech. Praha: Linde 
nakladatelství s.r.o., 2012, 14(3), 4. 
91	WIDOM, Cathy. Zpravodaj BKB: Dětské oběti - v dětství utrpení, pak psychopatologie. 
Praha, 2001, (1), 15-16. ISSN ISSN 1213-8282. 
92	DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM. Policista. Policista: Jak pomoci dítěti týranému a 
zneužívanému?. Praha: Ministerstvo vnitra, 1997, (7). ISSN 1211-7943. 
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mít problémy se spánkem (mají noční můry). Jejich trauma lze odhalit během her nebo 

kreslení.  

Děti ve věkové kategorii 6-12 let se začnou chovat problémově (uzavřou se do 

sebe nebo jsou naopak agresivní), mají poruchy učení či psychosomatické potíže (bolest 

hlavy, břicha atd.). Vytvářejí si imaginární svět, kde se snaží překonat své pocity 

bezmocnosti. Děti v této věkové skupině mají silné pocity viny, dochází 

k sebeodsuzovaní, mohou se stáhnout do sebe či začnou být zlé na okolí.  

Děti, které dospívají mohou pociťovat úzkost, která pokud přetrvává delší dobu, 

vede k obrácení agrese proti sobě a dochází k sebepoškozování, v nejhorším případě i 

k pokusu o sebevraždu. Mohou projevovat odpor ke škole či podrážet rodičovskou 

autoritu. Změna v jejich chování se projevuje různými způsoby (záškoláctví, krádeže, 

promiskuita, užívání drog či požívání alkoholu).93 

5.8. Prevence 

Prevence je velmi důležitá pro to, aby nedocházelo k ubližování dětem nebo 

alespoň v co nejmenším měřítku. Matějíček rozděluje prevenci na primární a 

sekundární. Vaníčková či Täubner přidávají ještě prevenci terciární. 
5.8.1 Primární prevence 

Primární prevence znamená dle definice Světové Zdravotnické Komise ,,počínat 

si tak, aby k určitému neblahému společenskému jevu nedocházelo”, což znamená nedat 

mu šanci, aby vůbec došlo k jeho vzniku. Lékaři, psychologové, orgány sociální 

ochrany dětí aj. zachycují pouze to, co už je na oko viditelné, k čemu už došlo. Je 

ovšem nutné zjistit všemožná rizika, aby pak v rámci primární prevence bylo možné 

zabránit, aby k těmto rizikům vůbec došlo. Matějíček rozlišuje tři typy opatření, která 

jsou v rámci primární prevence syndromu CAN zásadní. Těmi jsou zaměřené působení 

na širokou veřejnost, zaměřené působení na rodiče, vychovatele, jakož i na ty, kdo se na 

rodičovství nebo profesionální vychovatelství připravují a poslední je zaměřené 

působení na odborné pracovníky a tzv. veřejné činitele – hlavně lékaře, psychology, 

sociální pracovníky, právníky, soudce, politiky apod..94 

																																																								
93	ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: 
příručka pro pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024720142. s. 54 
94	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 104	
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 Zaměřené působení na širokou veřejnost – vztahuje se na celou společnost, na 

veškeré obyvatelstvo, které v ní žije, i jednotlivé skupiny, které se v rámci společnosti 

tvoři. Úkolem je dosáhnout toho, aby byla citovější a citlivější a zároveň i vnímavější 

vůči zájmům a potřebám dítěte. Cílem je vytvořit společnost, v níž by se nebezpečí 

jakéhokoliv násilí proti dětem snížilo na co nejmenší a pokud by k němu došlo, bylo by 

natolik viditelné, že by se ho všichni všimli a sloužilo by jako odstrašující příklad. 

Prostředkem k realizaci tohoto cíle by měla být ,,široce založená osvěta‘‘ jejímiž činiteli 

by byly všechny instituce, které působí na celou společnost (legislativní orgány, školy a 

podobné instituce, sdělovací prostředky, organizace zabývající se ochranou dětí či 

rodiny, politické strany atd.).   

Zaměřené působení na rodiče, vychovatele, jakož i na ty, kdo se na rodičovství 

nebo profesionální vychovatelství připravují – cílem tohoto působení je vybudovat u 

rodičů systém hodnot, postojů a názorů, aby byli schopni psychicky ,,přijmout dítě” bez 

jakýchkoliv výhrad, takové jaké je. Základem je soustavně působit na rodiče budoucí, 

což znamená na mladé generace, protože čím dříve si tento systém osvojí, tím lépe si ho 

vštípí a budou podle něj jednat. Výchovné působení ovšem není jediné, co je podstatné 

v rámci primární prevence. Je nutné sem zahrnout i základní opatření ve prospěch rodin 

s dětmi, kterými jsou finanční pomoc, nabídka různých služeb, nabídka bydlení atd. 

Jsou důležitá proto, že vzbuzují v rodinách pocit bezpečí a jistoty a mohou tak částečně 

přispět k zmíněnému psychickému přijetí dítěte. Ovšem jádrem toho, aby bylo dosaženo 

tohoto cíle je rodina samotná. Je nutné, aby děti byly chtěné, aby byla zapojená celá 

rodina (tudíž i otec), aby mohla být žena během těhotenství emocionálně vyrovnaná. 

S tím souvisí i prevence nechtěných těhotenství (propagace různých forem 

antikoncepce), škola a její program sexuální výchovy a výchovy dětí k rodičovství. 

Zaměřené působení na odborné pracovníky a tzv. veřejné činitele – hlavně lékaře, 

psychology, sociální pracovníky, právníky, soudce, politiky apod. – v rámci tohoto 

působení jde především o zprostředkování poznatků z výzkumů, odborných studií, či 

průzkumů založených na dotazování občanů. Cílová skupina tedy není společnost jako 

celek či rodina jako v předchozích dvou rovinách, ale ti, kteří studují různé vědní obory 

či společenské praxe a zabývají se přitom otázkami syndromu CAN.95 

																																																								
95DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 104 - 107	
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5.8.2 Sekundární prevence 

Sekundární prevence ve spojitosti se syndromem CAN znamená, že je nezbytné 

vytipovat rizikové skupiny lidí a rizikové životní situace, u kterých je velmi 

pravděpodobné, že by mohlo dojít k týrání, zanedbání nebo zneužití dítěte. Ve chvíli, 

kdy jsme schopni tyto skupiny obyvatelstva a životní situace určit, přichází na řadu 

cílené, programové působení na tyto skupiny lidí a situace tak, aby se pravděpodobnost 

toho, že dojde k jakékoliv formě syndromu CAN, snížila na minimum. Matějíček 

v rámci sekundární prevence zmiňuje rizikoví dospělí, rizikové děti a rizikové situace. 

Je zřejmé, že jsou dospělí, kteří budou mít blíže k týrání dětí, než jiní. Někteří 

dětem ubližují aktivně, jiní zase pasivně a jsou tu i tací, kteří své sexuální potřeby 

uspokojují na dítěti. Stejně tak jsou děti, které svým chováním dráždí dospělé natolik, 

že je vyprovokují k tomu, aby použili násilí. Na druhé straně stojí děti, které jsou 

natolik pasivní a nenápadné, že se vystaví riziku zanedbávání. Holčičky, které mají 

výrazně ženské tvary či na první pohled koketní spíše vyprovokují dospělého 

k nežádoucímu sexuálnímu chování, než jiné. Dospělí se mohou nacházet v krizové 

životní situaci, která může vést k tomu, že se dopustí některého ze zmíněných jednání, 

ačkoliv by to za jiných okolností neudělali. To jsou všechno rizika, která je nutné 

v rámci sekundární prevence odhalit, porozumět jim a poznávat je a především pokusit 

se mít je pod kontrolou. K týrání, zanedbání či zneužití totiž zatím nedošlo, ale je to 

možnost, že k němu dojde a cílem je ochránit jak oběť, tak i pachatele předtím, aby se 

tato možnost stala realitou.96  

5.8.3 Terciální prevence 

Terciální prevence nastupuje až poté, kdy k trestnému činu došlo. Jejím smyslem 

je zabránění dalšímu ublížení dítěti, tudíž dosáhnout toho, aby dítě nebylo nadále 

poškozováno jakýmkoliv způsobem. V tomto momentu je zahájen proces diagnostický, 

kdy dochází k prognóze případu. Poté následuje etapa pomocná, ochranná a 

terapeutická.97 

V etapě diagnostické odborníci zhodnotí, do jaké míry je oběť poškozena. To je 

hodnoceno z pohledu medicínského, psychologického a právního. První podezření 

																																																								
96	DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. ISBN 8071691925, s. 107	
97	VANÍČKOVÁ, Eva, Hana PROVAZNÍKOVÁ a Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ. Násilí v 
rodině: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 
8085529173, s. 39 
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ovšem pochází z pedagogické diagnózy, kterou provádí pedagog, sociální pracovník 

atd. Nejedná se zde o profesionální diagnózu, ale spíše o vodítko pro následné ohlášení 

lékaři, psychologovi či orgánům činným v trestním řízení.  

Etapa pomocná, ochranná a terapeutická většinou vyústí v rozhodnutí, zda dítě 

zůstane či nezůstane v rodině. Toto rozhodnutí vydává odborné pracoviště k tomu 

určené. Dunovský ale v této etapě vidí jako zásadní problém nízkou kvalifikovanost 

lékařů, psychologů i pedagogů nejen v diagnostice, ale i v následném terapeutickém 

působení na oběť i jeho okolí.98 

6. Právní úprava ochrany dětí před týráním 

Týrání dětí ve všech jeho formách je velmi závažný a nebezpečný společenský 

jev, kterému musí být předcházeno co nejefektivnějším způsobem. Pokud k němu ale již 

došlo, musí nastoupit právní prostředky na ochranu těchto obětí. Týrání dětí je upraveno 

v mnoha právních předpisech. Základním kamenem jsou mezinárodní a ústavněprávní 

úprava, od kterých se pak odvíjí úprava sociálněprávní či trestní. Trestněprávní úprava 

ovšem nastupuje jako ultima ratio v případech, kdy je jiná ochrana nepostačující.  

6.1. Ústavněprávní úprava ochrany dětí před týráním 

Ústavně-právní ochranu dětí zakotvenou v českém právním řádu můžeme v první 

řadě najít v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále 

,,Listina”). Ačkoliv se Listina nezabývá převážně ochranou dětí, nalezneme v ní články, 

které se na děti vztahují. V první řadě bych zmínila čl. 1, který stanoví, že základní 

práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Dále 

můžeme na ochranu dětí vztáhnout hlavu druhou oddíl první (základní lidská práva a 

svobody) a hlavu čtvrtou  (hospodářská, sociální a kulturní práva).  

V hlavě druhé oddílu prvním nalezneme články obsahující: každý má právo na 

život; nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena; nikdo nesmí být mučen ani 

podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu; nikdo nesmí 

být podroben nuceným pracím nebo službám; každý má právo, aby byla zachována jeho 

lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a ochrana jména či nedotknutelnost obydlí, 

do nějž není dovoleno vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. U nedotknutelnosti 

obydlí bych ráda zmínila, že do obydlí lze vstoupit pouze v případě, že jde o ochranu 
																																																								
98	WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 
8024709295, s.84-85 
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zdraví nebo života osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a 

bezpečnosti a může tam vstoupit pouze Policie ČR (čl. 20 Listiny ve spojením § 40 z. o 

Policii č. 273/2008, může dle mého názoru působit problém v případě, kdy má například 

pracovník sociálně-právní ochrany podezření, že je dítě v bytě v nebezpečí, ale nemůže 

sám vstoupit do obydlí, aby zabránil jakékoliv újmě).  

Hlava čtvrtá Listiny obsahuje hospodářská, sociální a kulturní práva, u nichž je 

významný čl. 32, který zakotvuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Dále určí, že 

rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona či že děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. Ta ovšem může být omezena a nezletilé dítě může být odloučeno od 

rodiče proti jeho vůli, je-li to v jeho zájmu a to jen rozhodnutím soudu, které bylo 

učiněno na základě zákona. 

6.2. Trestněprávní úprava ochrany dětí před týráním 

Jak jsem již zmiňovala, trestněprávní úprava je subsidiární vůči ostatním a použije 

se jí až v případě, že je jiná právní úprava na ochranu dětí nedostatečná. To ale také 

znamená, že se jedná o nejsilnější a nejefektivnější právní prostředek, který slouží 

k zamezení, nebo alespoň omezení toho nebezpečného jevu.  

Česká republika přijala povinnost zařadit Úmluvu o právech dítěte do svých 

legislativních norem a dbát na dodržování zásad stanovených touto Úmluvou. 

V závěrečných doporučeních k 3. a 4. zprávě o stavu naplňování práv dětí v ČR přijal 

Výbor pro dětská práva OSN opatření, kterým trestní zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále jen ,,TrZ”) zvýšil standard ochrany dětí před zneužíváním, 

vykořisťováním, zanedbáváním a obchodováním s nimi. Ten nabyl účinnosti 1.ledna 

2010.99 

Nejprve je důležité upřesnit, že na základě § 126 TrZ se dítětem rozumí osoba 

mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Trestné činy vztahující se na 

týrání dětí lze rozdělit podle toho, jakého typu týrání se týkají dle naplnění skutkové 

podstaty. Co se týče týrání dětí, hovoříme o § 198 TrZ týrání svěřené osoby; § 199 TrZ 

týrání osoby žijící ve společném obydlí. Pokud by bylo pácháno úmyslně, lze naplnit 

týráním i kvalifikovanou podstatu vraždy dle § 140 (3) c) TrZ či privilegovanou § 142 

TrZ vražda novorozeného dítěte matkou. V případě sexuálního zneužívání jde o trestné 

činy § 185 TrZ znásilnění; § 186 TrZ sexuální nátlak; § 187 TrZ pohlavní zneužití; § 
																																																								
99	Unicef ČR: Úmluva o právech dítěte [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: 
http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete 
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188 TrZ soulož mezi příbuznými či § 190 TrZ prostituce ohrožující mravní vývoj dítěte. 

   

V rámci komerčního sexuálního zneužívání lze použít trestné činy §168 

obchodování s lidmi §169 svěření dítěte do moci jiného §189 TrZ kuplířství; § 192 TrZ 

výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií; § 193 zneužití dítěte k výrobě 

pornografie; §202 TrZ svádění k pohlavnímu styku. 

Na zanedbávání dítěte se vztahují trestné činy § 195 TrZ opuštění dítěte nebo 

svěřené osoby; § 196 TrZ zanedbání povinné výživy; § 201 TrZ ohrožování výchovy 

dítěte.  

6.2.1 Týrání svěřené osoby 

Objektem tohoto trestného činu je ,,zájem společnosti na ochraně osob, které 

vzhledem ke svému věku nebo z jiných důvodů jsou v péči nebo výchově jiných 

osob.”100 

Co se týče pojmů péče a výchova, jedná se o péči a výchovu nejen jako vztah 

rodiče a nezletilého dítěte, ale i jakákoli jiná péče nebo výchova, ať už se jedná o trvalý 

nebo pouze dočasný vztah bez ohledu na to, jakým způsobem byl založen.  

 Týrání je definováno jako ,,zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se 

vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako 

těžké příkoří.”101 Není podstatné, zda u svěřené osoby vzniknou následky na zdraví, ale 

musí jít o jednání, které oběť pociťuje jako těžké příkoří pro jeho krutost, bezohlednost 

nebo bolestivost. (srov. R 20/1984-I.). Jako jednotlivé způsoby týrání lze uvést bití 

otevřenou rukou i pěstí nebo za pomocí různých předmětů, kopání, pálení cigaretou či 

jinými žhavými předměty, bolestivé tahání za vlasy, dlouho dobu trvající přivazování 

k topení nebo jiným pevným předmětům atd. Dle judikatury jde i o případ, kdy dítě 

muselo po dlouhou dobu klečet i s předpaženýma rukama, pachatel jej k tomu surově bil 

a nedával mu řádně jíst (srov. R 18/1963).102  

																																																								
100	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1934 
101	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1935 
102	tamtéž 
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Pachatelem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. 103  Přímým 

pachatelem může být pouze ten, kdo o týranou osobu pečuje nebo ji vychovává. To 

ovšem neznamená, že se musí jednat pouze o rodiče, můžou to být také příbuzní, 

pedagogové, vychovatelé, ošetřovatelky, přátelé rodičů, osoby, jejichž vztah k týranému 

vznikl zcela nahodilým úkonem (např. faktické převzetí péče) atd.  

U subjektivní stránky tohoto trestného činu, je vyžadován úmysl, aby se jednalo o 

týrání svěřené osoby.104 

6.2.2 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 

Objektem je ,,zájem společnosti na ochraně osob před tzv. domácím násilím, tedy 

jak osob blízkých, tak i jiných osob žijících ve společném obydlí.”105  

 Obydlím se označuje dům, byt nebo jiný prostor, který slouží k bydlení a 

příslušenství, které k nim náleží. Pojem obydlí nahradil původní pojem společně 

obývaný byt nebo dům a rozšířil tak okruh míst, na které se vztahuje také na obytné 

chaty, hotely, ubytovny, vysokoškolské koleje atd. Důležité je spojení společné obydlí, 

jímž se myslí u tohoto trestného činu obydlí, které týrající osoba s týranou osobou sdílí 

a dochází k vzájemné závislosti. Proto také může být pro týranou osobu mnohem těžší 

toto společné obydlí opustit. K tomu aby byla naplněna skutková podstata tohoto 

trestného činu, je tedy nutné, aby žila oběť týrání s pachatelem ve společném obydlí. 

Pokud dochází k týrání potom, co se týraná osoba odstěhovala od pachatele, nejde už o 

trestný čin podle § 199, ale například o jiný (ublížení na zdraví podle § 146, vydírání 

podle § 175 atd.) (srov.  R 56/2009).106  

Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, 

sourozenec a manžel; jiné osoby, které mají rodinný vztah nebo se mohou považovat za 

osoby blízké pokud by újmu, kterou utrpěl jedna z nich druhá pociťovala jako újmu 

vlastní. V tomto případě ale není předmětem útoku pouze osoba blízká, ale i jiná osoba. 

Aby se ale jednalo o trestný čin dle § 199, musí jít o osobu, která žije s pachatelem ve 

společném bydlení.  

																																																								
103	Zákony pro lidi: Zákon č. 418/2011 Sb. [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418  
104	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1936 
105	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1940 
106	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1941 
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Pachatelem může být opět pouze fyzická osoba a pouze osoba, která bydlí 

s týranou osobou ve společném obydlí. Subjektivní stránka je také stejná jako u 

předchozího trestného činu, což znamená, že z hlediska zavinění je opět potřeba, aby 

pachatel jednal úmyslně.107  

6.2.3 Vražda 

Předmětem útoku pachatele je živý člověk, kterým je myšleno dítě, které přestalo 

být lidským plodem a poté dospělý člověk až do té doby, než zemře biologicky 

myšlenou smrtí. Smyslem tohoto ustanovení je tedy ochrana lidského života. Smrt je 

pro účely zákona pojímána jako biologická smrt mozku, kdy se organismus nachází 

v takovém stavu, ve kterém již není možné obnovení všech životních funkcí.108 

 Pachatelem trestného činu vraždy může být jakákoli fyzická osoba, ale i 

právnická osoba109. Co se týče formy zavinění, jedná se o úmyslný trestný čin a úmysl 

pachatele musí směřovat k usmrcení člověka, jinak by se nejednalo o trestný čin 

vraždy.110  

Pokud se pachatel dopustí vraždy na dítěti mladším patnácti let, postačí, aby bylo 

v tomto případě konáno z nedbalosti, vzhledem k tomu, že se nevyžaduje, aby pachatel 

věděl věk dítěte, postačuje, že ho vědět měl a mohl. Dítě mladší patnácti let je chráněno 

pouze do dne předcházejícího patnáctým narozeninám, protože v den narozenin, už se 

nepovažuje za  dítě mladší patnácti let. 111 

6.2.4 Znásilnění 

Objektem znásilnění je ,,právo člověka (ženy i muže) na svobodné rozhodování o 

svém pohlavním životě. Předmětem útoku tohoto trestného činu je kterýkoli člověk, 

tedy nejen osoba ženského pohlaví, ale osoba mužského pohlaví, popř. hermafrodit 

(oboupohlavní bytost, androgyn, u kterého se vyskytují současně mužské i ženské 

																																																								
107	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1941-1943 
108ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1460	
109		Zákony pro lidi: Zákon č. 418/2011 Sb. [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418 
110	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1464	
111	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1470	
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pohlavní orgány – varlata a vaječníky – vnitřní i vnější genitálie bývají obvykle 

smíšené).” 112  

Souloží  se rozumí spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Z hlediska znásilnění 

postačí, aby došlo jen k částečnému vniknutí pohlavního údu muže do pochvy ženy 

(nemusí být ani přerušena panenská blána ani nemusí dojít k pohlavnímu uspokojení).  

Pachatelem  může být pouze fyzická osoba a musí jednat úmyslně, neboť jde o 

úmyslný trestný čin.113  V souvislosti s týráním dětí je aplikovatelný druhý odstavec 

písmeno b) § 185, dle kterého bude pachatel potrestán odnětím svobody spáchá-li 

trestný čin znásilnění na dítěti. 

6.2.5 Sexuální nátlak 

Trestný čin sexuální nátlak obsahuje tři jednotlivé skutkové podstaty. První 

skutkovou podstatou je ochrana každého, kdo byl násilím, pohrůžkou násilí nebo 

pohrůžkou jiné těžké újmy donucen k pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo 

k jinému srovnatelnému chování.  

Druhá skutková podstata poskytuje ochranu tomu, kdo byl k takovému jednání 

přinucen v důsledku zneužití jeho bezbrannosti.  

Třetí skutková podstata, která je vyjádřena v druhém odstavci postihuje pachatele, 

který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo 

k jinému srovnatelnému chování a využije přitom jeho závislosti, svého postavení 

včetně z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.114  

Objektem tohoto trestného činu je ,,svoboda rozhodování v pohlavních vztazích” a 

také příznivý mravní vývoj osob.115  U druhého odstavce, neboli u třetí skutkové 

podstaty je předmětem ochrany lidská důstojnost v pohlavní sféře jak u dětí, tak u osob, 

u kterých pachatel zneužívá jejich závislosti nebo jeho postavení, tzn., že nezáleží na 

věku nebo na pohlaví, ochrana se vztahuje na všechny. 

																																																								
112	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1836 
113	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1840	
114	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1850	
115	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1853	



44 
	

Pachatelem zde může být jak fyzická, tak i právnická osoba.116  

V případě spáchání sexuálního nátlaku na dítěti jde o okolnost podmiňující použití 

vyšší trestní sazby a to u obou odstavců.117 

6.2.6 Pohlavní zneužití 

Objektem trestného činu pohlavního zneužití je ,, mravní a tělesný vývoj dětí”. 

Spočívá v důsledné ochraně všech osob mladších patnácti let před jakýmikoli útoky na 

jejich pohlavní nedotknutelnost. Není stěžejní, zda došlo k narušení osob, které byly 

zneužity.118   

U pohlavního zneužití rozlišujeme, zda došlo k vykonání soulože nebo došlo 

k pohlavnímu zneužití jiným způsobem. Za pohlavní styk považujeme jakýkoli způsob 

uspokojování pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať stejného či odlišného pohlaví např. 

orální styk, osahávání prsou nebo pohlavních orgánů, líbání přirození, které způsobuje 

sexuální vzrušení pachatele. K naplnění zákonného znaku je nutná aktivní účast 

pachatele, ale také oběť se může aktivně účastnit (např. osahává pachatele na přirození). 

Pohlavní zneužití jiným způsobem je zneužití jinou formou než souloží a jde o tak 

intenzivní zásahy do pohlavní sféry poškozených, které jsou v širším pojetí spatřovány 

jako pohlavní styk. Může mít formu orálního pohlavního styku či jiné formy pohlavního 

ukájení na těle poškozené osoby nebo na žádost pachatele na jeho vlastním těle. 119 

Pachatelem pohlavního zneužití může být u tohoto trestného činu jak fyzická 

osoba, tak i právnická. V případě soulože musí být pachatelem osoba opačného pohlaví 

než je osoba poškozená u pohlavního zneužití jiným způsobem na pohlaví nezáleží. 

 Pohlavní zneužití je úmyslný trestný čin, proto je nutné, aby měl pachatel úmysl 

pohlavně zneužít osobu  mladší patnácti let.120 

6.2.7 Soulož mezi příbuznými 

Objektem je ,,morální zásada nedovolující pohlavní styky mezi nejbližšími 

příbuznými.” Tato zásada vyplývá ze zkušeností, dle kterých pokud dochází k souloži 
																																																								
116	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.181854-1855	
117	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1856	
118	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1861 
119	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1861	
120	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1862	
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mezi blízkými příbuznými, je hrozba, že by došlo k degeneraci potomků těchto 

příbuzných. Velmi důležitý je fakt, že trestné je pouze vykonání soulože, protože pouze 

u soulože může dojít k oplodnění. Jiné formy pohlavního ukájení trestné nejsou.121 

Za blízké příbuzné považujeme příbuzné v pokolení přímém (vztah mezi předky a 

potomky) sourozence (zde není podstatné, zda mají společné oba rodiče nebo pouze 

jednoho z nich). Sporná je otázka, zda lze zahrnout do trestného činu soulož mezi 

příbuznými i poměr, který vznikl osvojením. Šámal se domnívá, že vzhledem k tomu, 

že podstatou objektu je dobré zdraví potomstva, tak sem soulož mezi adoptivními 

příbuznými nespadá.122  

Pachatelem jsou pouze souložící příbuzní. K vyloučení trestní odpovědnosti 

některého z nich by došlo v případě, kdy by nebyl trestně odpovědný z důvodu 

nedostatku věku, nepříčetnosti nebo z jiného důvodu.123 

6.2.8 Obchodování s lidmi 

Objektem trestného činu obchodování s lidmi je osobní svoboda ve všech 

možných směrech a také morální zásady, se kterými je obchodování s lidmi v rozporu. 

Na základě tohoto ustanovení se nejedná o obchodování s lidmi pouze přes hranice, ale i 

o vnitrostátní. Toto ustanovení má dvě skutkové podstaty, z nichž se jedna vztahuje na 

děti a druhá na dospělé osoby. V prvním odstavci stojí, že kdo přiměje, zjedná, najme, 

zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje,  nebo vydá dítě, bude potrestán.124  

Zjednáním  se zde rozumí uzavření jakékoli smlouvy nebo dohody, o tom, aby 

bylo dítě užito k účelu popsanému v některém z písmen a) až e). 

Najmutím rozumíme uzavření smlouvy, na jejímž základě se najímaná osoba 

zavazuje k tomu, že jí může být užito způsobem popsaným v písmenech a) až e).  

Zlákání je získání dítěte na základě slibů, nabídkou peněz apod. k pohlavnímu 

styku nebo k jiné formě jeho užití dle písmen a) až e).  

Svedení je podobné zlákání, ale pachatel zde úmyslně vzbudí v poškozeném 

rozhodnutí, že chce být užit k jednání podle písmen a) až e).  

																																																								
121	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1868	
122	tamtéž	
123	tamtéž	
124	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1691	
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Dopravením rozumíme přemístění dítěte ať už do ciziny nebo po České republice 

či na jakékoli jiné místo, než kde se doposud zdržovalo.  

Ukrytí znamená umístění poškozeného na místo, které je skryté nebo do úkrytu. 

 Zadržování vykládáme jako jednání pachatele, kterým dochází k omezování dítěte 

na svobodě za účelem jeho užití ve smyslu písmen a) až e).  

Vydání je jakýkoli způsob předání dítěte do moci jiného, který s ním dále nakládá 

ve smyslu tohoto ustanovení.125 

Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoli, jak fyzická, tak právnická 

osoba, je ale nutné aby jednala s úmyslem spáchat tento trestný čin a úmysl se vztahoval 

i na některý z účelů uvedených pod písmeny a) až e).126 

6.2.9 Svěření dítěte do moci jiného 

Objektem tohoto trestného činu je ,,zájem na osobní svobodě člověka”, a to i ve 

smyslu rozhodování o jeho budoucím osudu a také na správném výkonu péče osob, 

které jí podle zákona nebo úředního rozhodnutí mají vykonávat.127 

Svěřením dítěte do moci jiného rozumíme jakoukoli formu předání dítěte 

k dalšímu nakládání ve smyslu tohoto ustanovení. Aby byla naplněna skutková 

podstata, pachatel tak musí činit za odměnu. Ta může mít formu finanční odměny, ale 

může se jednat i o dar(y).  

Adopcí se rozumí osvojení, které je upraveno v občanském zákoníku, na jehož 

základě vznikne mezi osvojencem a osvojitelem vztah, který je totožný jako vztah mezi 

rodiči a dítětem.  

Jiným obdobným účelem  je myšleno svěření dítěte do moci jiného, který má 

v plánu dítě vychovávat a vyživovat, aniž by došlo k adopci.  

Pachatelem je kterákoli osoba, která má dítě ve své moci, tedy jak fyzická, tak 

právnická osoba. Šámal uvádí příklady osob, o které se zpravidla jedná: rodiče, poručík, 

ústav-právnická osoba nebo pracovníci takového ústavu, ve kterém je vykonávána 

ústavní výchova na základě soudního rozhodnutí apod.  

Jedná se úmyslný trestný čin, tudíž je třeba úmyslu  tento čin spáchat.128 

																																																								
125	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1694-1695	
126	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1697	
127	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1701	
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6.2.10 Kuplířství 

V případě kuplířství se jedná o dvě jednání, která se považují za trestná. Prvním je 

přimění, zjednání, najmutí, zlákání nebo svedení jiného k provozování prostituce a 

druhým trestným jednáním je kořistění z prostituce provozované jiným. Každé z těchto 

jednání má svou samostatnou skutkovou podstatu, jejíž znaky musí být naplněny.129 

 Pojem zjednat v tomto ustanovení znamená uzavření smlouvy či dohody, jejímž 

předmětem je provozování prostituce.       

 Najmutím rozumíme uzavření jakékoliv smlouvy, na jejímž základě se osoba 

najímaná zavazuje, že provede určitý úkon, službu, práci apod. pro toho, kdo si ji 

najímá, anebo pro někoho jiného a v tomto případě jde o provedení sexuálních služeb 

neboli prostituce.  

Zlákáním se rozumí chování pachatele (lákavé sliby, nabídka finančních výhod 

atd.), kterým se snaží získat jiného, aby se z vlastní vůle rozhodl učinit určité služby. 

Určitými službami je opět myšlena prostituce.   

Svedení je snaha u jiného úmyslně vzbudit rozhodnutí provozovat prostituci např. 

přemlouváním, vysvětlením, že tímto způsobem lze získat velké finanční prostředky 

apod.130  

Za kořistění jsou považovány jakékoli podoby získávání majetkového prospěchu 

z prostituce provozované jinými osobami za podmínky, že lze spoléhat na to, že 

pachatel využívá vědomě svého vztahu k osobě, která provozuje prostituci (je její pasák, 

ochránce, řidič, který jí za finanční odměnu vozí zákazníky atd.).131 

Pachatelem může být jakákoli osoba, může jím být i osoba, která sama provozuje 

prostituci, ale kuplířství se musí dopustit vůči jiné osobě. Pachatelem může být i 

právnická osoba.  

V rámci subjektivní stránky je vyžadováno úmyslné jednání pachatele.132 

																																																																																																																																																																			
128	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1702-1703	
129	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1871	
130	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1872	
131	tamtéž	
132	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1872-1873	
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6.2.11 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

Objektem trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií je 

,,zájem společnosti na ochraně mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním 

zneužíváním.”133 

 Dětská pornografie je dle zákoníku chápána jako pornografické dílo, které 

zobrazuje nebo jinak využívá dítě (např. snímky obnažených dětí v polohách, ve kterých 

jsou viditelné pohlavní orgány za účelem sexuálního ukájení, fotografie zachycující 

opravdový nebo předstíraný sexuální styk apod.). Novelou z roku 2011 bylo stanoveno, 

že za dětskou pornografii se bude považovat i pornografický materiál, který zobrazuje 

osobu, jež se jeví být dítětem (např. realistické počítačové zobrazení neexistujícího 

dítěte). Dětská pornografie může být zobrazena fotograficky, filmově, počítačově, 

elektronicky nebo jinak.134 

Pachatelem může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba a z hlediska 

subjektivní stránky je u pachatele vyžadován úmysl.135 

6.2.12 Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

Objektem je opět ,,zájem společnosti na ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, 

zájem na řádném mravním a citovém vývoji dětí, ale i svoboda rozhodování.” Zvláštní 

důraz je kladen na osoby mladší osmnácti let a jejich ochranu proti zneužití k výrobě 

pornografického díla. Objektivní stránka zde stejně jako u kuplířství zahrnuje dvě 

trestná jednání. Prvním je kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě 

k výrobě pornografického díla a druhým jednáním je kdo kořistí z účasti dítěte na 

takovém pornografickém díle.136 

Zjednáním se myslí dohoda mezi dítětem a pachatelem o tom, že se dítě bude 

účastnit výroby pornografického díla.  

Najmutím je myšlena také dohoda, ovšem vyznačuje se úplatou. Ta ale nemusí 

vždy znamenat, že bude placeno v penězích. 

																																																								
133	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1891	
134	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1891	
135	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1893	
136	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1898	
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Zlákáním rozumíme získání dítěte tím, že jsou mu slibovány určité výhody, 

pozitiva atd.. Tyto sliby jsou používány v případech, kdy dítě váhá, zda se účastnit nebo 

ne. 

Svedením pachatel úmyslně vzbudí v dítěti rozhodnutí, že bude participovat na 

výrobě pornografického díla, ale jiným způsobem než zlákáním. 

 K pojmu zneužít je velmi důležité zmínit, že to může osoba, která má vůči dítěti 

nějaká práva a/nebo povinnosti např. rodič nebo jiná osoba, která má povinnost o dítě 

pečovat či se o něj starat.        

 Kořistění stejně jako u trestného činu kuplířství znamená jakýkoliv způsob 

získávání majetkového prospěchu z účasti dítěte. V tomto případě je ovšem jednání užší 

a speciální oproti kuplířství. V případě kuplířství pachatel kořistí z díla samotného, 

kdežto v tomto případě pachatel kořistí z účasti dítěte.137    

 Pachatelem může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba vzhledem k tomu, 

že není vyžadováno, aby měl pachatel určité specifické vlastnosti, způsobilost nebo 

postavení. Je vyžadován úmysl pachatele.138 

6.2.13 Svádění k pohlavnímu styku 

Objektem trestného činu svádění k pohlavnímu styku je ,,zájem na řádné výchově 

dětí”. Tím, že jsou děti sváděny k prostituci (pohlavnímu styku, pohlavnímu 

sebeukájení, obnažování či jiným podobným aktivitám) dochází k narušení morálních 

hodnot těchto dětí, čemuž by se mělo předcházet. Smyslem tedy je chránit děti před 

takovým nežádoucím a společensky nepřijatelným sexuálními chováním, které v tomto 

případě znamená sexuální služby, jejichž účelem je sexuální uspokojení.139   

Dítětem je myšlena osoba mladší osmnácti let. Ochrana, kterou tento trestný 

poskytuje, trvá pouze do dne, který předchází osmnáctým narozeninám.  

Úplatou je myšlen majetkový prospěch, který je poskytnut formou peněz nebo 

jiného materiálního plnění (např. dary). 

																																																								
137	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1899	
138	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1900	
139	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1864	
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Za prospěch považujeme prospěch nemajetkové hodnoty (např. ve škole, 

v zaměstnání atd.). Výhodou se rozumí jakékoliv zvýhodnění, které není úplatou nebo 

prospěchem.  

Poskytnutí zahrnuje nejen přímé předání (peněz, daru), ale i nepřímé poskytnutí 

materiálního či jiného přínosu nebo protislužby.140  

Pachatelem může být fyzická i právnická osoba, která musí z hlediska subjektivní 

stránky jednat úmyslně.141  Tento trestný čin postihuje pachatele, který svádí dítě 

k poskytování prostituce či k podobnému sexuálnímu chování a to s cílem pohlavního 

uspokojení druhé osoby.142 

6.2.14 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby 

Objektem opuštění dítěte nebo svěřené osoby je ,,řádná výchova a výživa dětí a 

jiných osob, které si samy nemůžou opatřit pomoc”. Trestní zákoník nově poskytuje 

ochranu i jiné osobě než dítěti, tím, že zahrnul svěřenou osobu.143 Tímto ustanovením 

jsou chráněny pouze pod tou podmínkou, že je povinností pachatele o ně pečovat a 

nejsou si samy schopny opatřit pomoc.  

Pojem svěřená osoba, není zatím nikde přesně definován, ale jde o osobu, která si 

nemůže opatřit pomoc sama, a proto nastane povinnost druhé osoby pečovat právě o 

tuto osobu svěřenou. Může se jednat o dítě, ale také o dospělou osobu. 144  

Pojem opuštění dítěte nebo jiné svěřené osoby zahrnuje jednání, jehož následkem 

jsou dítě nebo jiná osoba ponechány svému osudu, aniž by byly schopny si samy 

pomoci. Pachatel, který o ně měl pečovat, svou povinnou péči přerušil a nastává 

nebezpečí vzniku újmy na zdraví nebo dokonce smrti. Jednání pachatele může spočívat 

jak v konání, tak v opomenutí.145 

																																																								
140	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1865	
141	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1866	
142	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1864	
143	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1911	
144	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1910	
145	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1912	
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Pachatelem je v tomto případě pouze fyzická osoba, která má povinnost o dítě 

nebo svěřenou osobu pečovat. Šámal, Šámalová uvádějí v komentáři poměrně mnoho 

příkladů, kdo může být pachatelem toho trestného činu, zejména se jedná o rodiče, 

partnery, poručíka dítěte, opatrovníka, fyzickou osobu, které bylo dítě svěřeno 

rozhodnutím soudu, pracovníka ústavu, ve kterém se dítě nachází (dochází zde k ústavní 

výchově dítěte) atd.146   

V rámci subjektivní stránky se jedná o trestný čin úmyslný  a je nutné, aby úmysl 

pachatele zahrnoval pouze vznik nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví.147 

6.2.15 Zanedbání povinné výživy 

Objektem je v případě tohoto trestného činu nárok na řádnou výživu. Toto 

ustanovení se ale uplatní pouze v takovém případě, že vyživovací povinnost vyplývá 

z existence rodinněprávního nebo obdobného vztahu na základě OZ nebo na základě 

zákona o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. Předmětem útoku pachatele je 

osoba, která má ze zákona nárok na to, aby ji pachatel vyživoval.148 

Povinnost vyživovat nebo zaopatřovat se nevztahuje pouze na poskytování 

peněžitého plnění, ale také na zaopatření osoby v naturální formě, což znamená že 

pachatel je fakticky povinen o ní pečovat. Ve vztahu k zanedbávání dětí to znamená, že 

ve chvíli, kdy pachatel neposkytuje dítěti stravu, oblečení, bydlení či nepečuje o jeho 

zdraví a čistotu, bude odpovědný za spáchání tohoto trestného činu (srov. R 26/1982). 

TrZ dále vymezuje, že musí jít o dobu delší 4 měsíců, aby došlo k trestní 

odpovědnosti.149  

Pachatelem může být pouze fyzická osoba. Toto ustanovení se ale uplatní pouze 

v takovém případě, že vyživovací povinnost vyplývá z existence rodinněprávního nebo 

obdobného vztahu. Další podmínkou je, že pachatel musí být v dané době schopný 

vyživovací povinnost plnit.150  
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U zanedbávání povinné výživy lze uplatnit dvě formy zavinění. Pachatel může 

jednat úmyslně, ale tento trestný čin se na něj vztahuje i pokud jednal z nedbalosti. 151 

V rámci zanedbávání povinné výživy lze uplatnit zvláštní ustanovení § 197 TrZ, 

který se týká účinné lítosti. Toto ustanovení lze použít v situaci, kdy se pachatel dopustil 

trestného činu zanedbání povinné výživy, ale svou povinnost dodatečně splnil v celém 

rozsahu a to dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.152 

6.2.16 Ohrožování výchovy dítěte 

Objektem ohrožování výchovy dítěte je ,,zájem na řádné výchově dětí, která má 

být vedena v souladu se zásadami morálky občanské společnosti tak, aby byl zaručen 

jejich řádný, rozumový a mravní citový vývoj.” 153 Předmětem útoku můžou být pouze 

děti, což jsou osoby, které nedovršily osmnáctého roku.154  

Pojem ohrožení rozumového, citového nebo mravního vývoje zahrnuje jednání 

pachatele, které má špatný vliv na dítě a to především proto, že si dítě osvojuje škodlivé 

návyky, povahové rysy, sklony či zájmy, které převážně vždy vedou k jeho morálnímu 

úpadku a neschopnosti vést svůj život v souladu se základními morálními zásadami, 

které uznává občanská společnost.   

Svádění k zahálčivému nebo nemravnému životu znamená takové chování, ať již 

aktivní nebo pasivní, které u dítěte vyvolá takové zájmy a návyky, které vedou 

k zahálčivému nebo nemravnému životu. Většinou jde o působení pachatele, které trvá 

po delší dobu, může se jednat o opakované, ale i jednorázové jednání.155  

Umožnění vést zahálčivý nebo nemravný život nastává v případě, kdy vytváří 

pachatel přímo nebo nepřímo podmínky, které vedou ke vzniku nežádoucích návyků a 

sklonů (dítě je ponecháno bez dozoru, není posíláno do školy apod.).  

Umožnění opatřovat prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným 

způsobem se projevuje tím, že pachatel přímo vytváří dítěti podmínky pro páchání 

																																																								
151	151	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1922	
152	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1930	
153	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1953	
154	tamtéž	
155	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1954	
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trestné činnosti (např. opatří mu prostředky potřebné ke spáchání trestného činu).156

  Pachatelem může být kdokoliv, tedy jak fyzická osoba, tak i právnická. Pokud 

ale podstata jednání pachatele spočívá v porušení povinnosti řádně pečovat nebo 

v jiném porušení povinnosti, která je zahrnuta v rámci rodičovské péče ve vztahu dítěte, 

bude výčet pachatele stejný jako v případě opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Zavinění 

vyžaduje buď jednání z nedbalosti, nebo úmyslné jednání. 

Tento trestný čin se vztahuje i na takové jednání, kdy pachatel umožní dítěti, aby 

provozovalo hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které je 

schopno ovlivnit výsledek hry a poskytuje možnost vyhrát peníze.  

Hracím přístrojem je elektronický, elektrotechnický, ale i mechanický nebo jiný 

automat s tou podmínkou, že obsahuje zařízení, které je schopno ovlivnit výsledek hry 

(zejména sázkové). 157 Pachatelem  je v tomto případě buď fyzická nebo právnická 

osoba. Může jím být i ten, kdo nemá povinnost pečovat o dítě (provozovatel přístroje). I 

zde může být zavinění formou nedbalosti i úmyslu.158 

Důležité je také zmínit trestný čin neoznámení trestního činu dle § 368, který se 

v tomto případě vztahuje na zneužití dítěte a týrání svěřené osoby. Na základě tohoto 

ustanovení se dopustí trestného činu ten, kdo se dozví, že byl spáchán trestný čin a 

neoznámí ho bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.  

Zde ale nastává problém ve formě druhého odstavce, na jehož základě se 

nedopustí trestného činu osoba, která by sebe nebo osobu blízkou uvedla oznámením 

trestného činu v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního 

stíhaní. Vzhledem k tomu, že k týrání dětí dochází nejvíce v rodinách, není tedy 

například jeden z rodičů povinen oznámit tento trestný čin, protože by tím mohl 

způsobit možnost trestního stíhání svého partnera, který je osobou blízkou. Tím je opět 

dán prostor ke zvýšení latence tohoto jevu. 

																																																								
156	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1955	
157	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1957-58	
158	ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 
komentáře. ISBN 9788074004285, s.1959	
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6.3. Sociálně-právní úprava ochrany dětí před týráním 

Základ právního postavení dítěte je v rámci vnitrostátního práva upraven 

především v právu rodinném. S novým občanským zákoníkem byl zrušen zákon o 

rodině a tudíž se úprava vztahující se na rodinu byla přesunuta do nového občanského 

zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen ,,OZ”). Velmi stěžejním zákonem, který 

upravuje vztahy mezi dětmi a rodiči v případě, že se v rodině vyskytují problémy je 

zákon o sociálně-právní ochraně dětí zákon č. 359/1999 Sb. (dále jen ,,ZSPOD”) Tento 

zákon ukládá povinnost státu a státním orgánům poskytovat účinnou pomoc rodinám 

s dětmi, chránit děti před fyzickým a psychickým násilím a také pokusit se zajistit 

znovuzařazení a zotavení dítěte, které se stalo obětí týrání, zneužívání, zanedbávání 

nebo jiného podobného chování.159 

Ustanovení § 1 ZSPOD stanoví, že sociálně-právní ochranou dětí se rozumí 

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných 

zájmu, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být 

vychováváno ve vlastní rodině.  

Dle ustanovení § 5 ZSPOD je předním hlediskem sociálně-právní ochrany zájem 

a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na 

rodičovskou výchovu a péči. Blaho dítěte se objevilo v české právní úpravě v okamžiku, 

kdy byla přijata Úmluva o právech dítěte, která v čl. 3 ukládá smluvním státům, aby 

zajistili dítěti takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho. V tomto případě 

je pojem blaho postaven nad zájem a prospěch dítěte, jde o pojem obecnější. Jednat 

v zájmu dítěte mají totiž povinnost především rodiče.160   

Na základě § 4 zajišťují tuto ochranu a péči krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady; ustanovení tohoto zákona a 

obecního úřadech se vztahují i na újezdní úřady, dále ministerstvo, Úřad, Úřad práce 

České republiky. Obrátit se je možné i na obce a kraje v samostatné působnosti, komise 

pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické či fyzické osoby, jsou-li výkonem 

sociálně-právní ochrany pověřeny.  

																																																								
159ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminalistika: Kriminalita páchaná na mládeži. Praha, 2001, 34.(2),s. 
84 
160NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. 2., aktualizované 
vydání. Olomouc: ANAG, 2016. Právo (ANAG). ISBN 9788075540225. s. 39 
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Na to navazuje právo každého upozornit rodiče na závadné chování jejich dětí 

nebo naopak upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na to, když rodiče poruší 

povinnost či zneužijí práv, která vyplývají z rodičovské odpovědnosti nebo na 

skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti 

(§ 7 ZSPOD). 

 Dle ustanovení § 8 ZSPOD má také dítě právo požádat orgány sociálně-právní 

ochrany o pomoc pří ochraně svého života a jiných svých práv. To může udělat i bez 

vědomí svých rodičů nebo jiných osob, které dítě vychovávají. Dítě které je schopno 

formulovat své názory, má právo je svobodně vyjadřovat pro účely sociálně-právní 

ochrany. To znamená, že orgán sociálně-právní ochrany nebo jiný orgán je povinen 

dítěti pomoc v případě, že se na něj obrátí a pokud to není v jeho možnostech, tak se 

musí obrátit na orgán, který je toho schopen. Dítěti se nabízí možnost, aby požádalo o 

pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, což může 

pomoci odhalit skutečnosti, které by jinak mohly zůstat skryty z důvodu strachu 

dítěte.161 

Také rodiče nebo jiné odpovědné osoby za výchovu dítěte se mohou obrátit na 

orgány sociálně-právní ochrany s žádostí o pomoc při výkonu svých práv a povinností. 

Orgán je povinen tuto pomoc poskytnout (§ 9 ZSPOD).  

Ustanovení § 10 (4) ZSPOD nařizuje, že státní orgány, pověřené osoby, školy, 

školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb nebo jiná zařízení, která jsou určená 

pro děti, mají povinnost bez odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, ze kterých vyplývá, že by se mohlo jednat o dítě, na nějž se 

sociálně-právní ochrana zaměřuje (jejich rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí 

z rodičovské povinnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské 

odpovědnosti, děti byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu a ta 

neplní povinnosti, které jí z toho vyplývají, děti které vedou zahálčivý nebo nemravný 

život atd. (§ 6 ZSPOD).  

Z hlediska tématu mé diplomové práce je důležité zmínit § 16 (1)  ZSPOD, který 

stanoví, že ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho 

normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, je obecní 

																																																								
161NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. 2., aktualizované 
vydání. Olomouc: ANAG, 2016. Právo (ANAG). ISBN 9788075540225. s. 47 
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úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání 

předběžného opatření.  

Ustanovení § 16 (2)  ZSPOD stanoví, že v případě, kdy je dítě vystaveno 

tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem 

ve společné domácnosti, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podat jménem 

dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte 

před domácím násilím.  

Orgány sociálně-právní ochrany dětí také vykonávají preventivní a poradenskou 

činnost, jejímž prostřednictvím se snaží předejít vzniku problémů nebo jejich narůstání 

v rámci výchovy dětí a péče o ně. Jak mají orgány jednat je stanoveno v § 10 a násl. 

ZSPOD. 

Jsou tak povinny vyhledávat děti, u kterých je hrozba, že by mohlo docházet 

k jakékoli formě syndromu CAN či domácímu násilí, vést jejich evidenci a spisovou 

dokumentaci. Je také důležité zmínit, že zdravotnická zařízení jsou povinna oznámit 

orgánům sociálně-právní ochrany děti údaje o dětech ohrožených CAN či domácím 

násilím.162 

6.4. Mezinárodněprávní úprava ochrany dětí před týráním 

Prvním právním dokumentem, který upravil základní práva dětí, byla Deklarace 

práv dítěte z roku 1924, která poprvé vyzdvihla skutečnost, že dítě potřebuje zvláštní 

záruky a péči včetně zvláštní právní úpravy, a to pro svou tělesnou a duševní nezralost 

před narozením i po něm.163 Dalším navazujícím dokumentem byla Charta práv dítěte 

z roku 1959, na jejímž základě byl u nás zřízen zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.), který 

opustil od pojmu moci a definoval vztah rodičů jako práva a povinnosti.164 Cílem této 

charty bylo, aby mohly děti prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod, které jsou v ní 

stanoveny a to k vlastnímu prospěchu i ku prospěchu společnosti.165  

Nejzásadnějším mezinárodním dokumentem na ochranu dětí se stala Úmluva o 

právech dítěte, která byla přijata roku 1989 OSN v New Yorku a Česká republika ji 
																																																								
162 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Právní rozhledy: Dítě ohrožené syndromem CAN a domácím 
násilím. Praha: C.H. Beck, 2011, 19.(11), s. 382. 
163 Informační centrum vlády: Deklarace práv dítěte [online]. Praha, 2009 [cit. 2016-12-14]. 
Dostupné z: http://icv.vlada.cz/cz/tema/deklarace-prav-ditete-63749/tmplid-560/ 
164	ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminalistika: Kriminalita páchaná na mládeži. Praha, 2001, 34.(2), 
84. 
165	Informační centrum vlády: Deklarace práv dítěte [online]. Praha, 2009 [cit. 2016-12-14]. 
Dostupné z: http://icv.vlada.cz/cz/tema/deklarace-prav-ditete-63749/tmplid-560/	
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ratifikovala v roce 1991. Jedná se o první ucelený mezinárodněprávní dokument, který 

deklaruje práva dětí a způsoby, jak bude docházet k jejich ochraně. Je založena na 

základních zásadách OSN, kterými jsou respekt k důstojnosti, rovnosti a nezcizitelnosti 

lidských práv. Současně posiluje postavení dětí ve společnosti a vyzdvihuje potřebu 

jeho ochrany a zabezpečení.166  

Poprvé uvádí pojem ,,blaho dítěte” v čl. 3 Úmluvy, který smluvním státům ukládá 

povinnost zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho. 

Z hlediska syndromu CAN je důležitý článek 19 Úmluvy, který nařizuje smluvním 

státům, aby činili všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření, 

která budou sloužit k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, 

urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbávání nebo nedbalým 

zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním.167 

 Čl. 32 stanoví, že má být dítě chráněno před prací, která by mohla ohrozit jeho 

zdraví, výchovu nebo rozvoj. V návaznosti na toto ustanovení státu upravují věkové 

hranice pro nástup do zaměstnání a upravují pracovní podmínky pro práci mladistvých. 

S tímto ustanovením souvisí Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 přijata roku 

1999 na zasedání Mezinárodní konference práce, která zakazuje a zároveň přikazuje 

přijmout okamžitá opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce.  Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech z roku 1966 stanoví čl. 7, že nikdo nesmí být 

mučen nebo podroben krutému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Dětem se 

věnuje v čl. 24, kde stanoví, že každé dítě má bez jakékoli diskriminace podle rasy, 

barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, národnostního nebo sociálního původu, majetku 

nebo rodu právo na takovou ochranu, která mu přísluší s ohledem na jeho postavení 

nezletilce, ze strany jeho rodiny, společnosti a státu. 

 Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z roku 1993 

klade důraz na nutnou ochranu dětí, které se ocitají v procesu osvojení s mezinárodním 

prvkem. Porušením předepsaného postupu nastává hrozba vzniku značné újmy, která 

má často podobu některé z forem týrání, zneužívání či zanedbávání.168  

																																																								
166	PTÁČEK, Radek, Terezie PEMOVÁ a Erika GERLOVÁ. Kriminalistika: Zanedbávání dětí 
- psychologické, sociální a právní aspekty. Praha, 2006, 39(3). 
167	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 29 
	
168	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 30	
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Z Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla 

přijata v roce 1980 vyplývá, že na děti, které se staly obětí únosu ve smyslu této 

úmluvy, je nutno nahlížet jako na děti, které jsou obětí psychického týrání.169  

Rada Evropy také přijala řadu dokumentů, které jsou významné v oblasti péče o 

děti. Jedním z nich je Evropská sociální charta  z roku 1961, která stanoví, že děti a 

mladé osoby mají právo na zvláštní ochranu před fyzickými a morálními riziky, kterým 

jsou vystaveny. Dále v čl. 7 určí, že minimální věk pro přijetí do zaměstnání je 15 let 

s výjimkou prací, které neškodí zdraví, morálce nebo vzdělávání dětí.  

Rada Evropy se společně s jejími orgány zaměřuje na problematiku ochrany 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Byla první, kdo v roce 1992 uvedl 

definici tohoto jevu a v návaznosti na to bylo vydáno Doporučení vybraných expertů 

zdravotního výboru Rady Evropy pro mediko-sociální aspekty CAN, které bylo v roce 

1993 přijato jako Radou ministrů přijato jako Doporučení č. R (93) 2. Toto doporučení 

klade důraz na vytvoření systému efektivní prevence, ohlašování, ověřování, 

vyšetřování, léčby a sledování případů, ve kterých dochází k zneužití dětí. Dalšími 

dokumenty, které stojí za zmínění jsou Doporučení č. R (91) 11 o sexuálním 

vykořisťování, dětské pornografii, prostituci a únosech dětí a Doporučení č. R (1371) 

přijaté v roce 1998 o týrání, zneužívání a zanedbávání dětí.  

Komerční sexuální zneužívání dětí je významným mezinárodním problémem. 

V roce 1996 se konal již zmíněný Stockholmský kongres neboli I. Světový kongres 

proti komerčně na kterém byl přijat Akční program. Akční plán uložil účastníkům 

kongresu, aby do roku vytvořili akční plány, které se budou zaměřovat na národní 

ochranu před dětskou pornografií, prostitucí a obchodem s dětmi, včetně stanovení 

doby, do které mají být tyto opatření a aktivity provedeny.170 V roce 2001 se konal II. 

Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v Yokohamě. Tentokrát 

se soustředili na legislativní úpravu ochrany dětí, vymáhání práva, možnou prevenci a 

následnou léčbu obětí. Bylo zjištěno, že je nutné zabývat se bojem proti dětské 

pornografii na internetu z hlediska mezinárodního organizovaného zločinu.171 

																																																								
169	tamtéž	
170	NOVOTNÁ, Lenka. Děti a my : Jak pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému 
dítěti?. Praha, 2000 (30)1, s.31	
171	ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. 1. Praha: Linde, 2003. 
ISBN 8086131440, s. 31	
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7. Úvahy o týrání dětí 

Syndrom CAN je velmi nebezpečný jev, obzvláště proto, že jeho obětmi jsou děti, 

bytosti bezbranné. Jak jsem již zmiňovala, největší procento útoků se odehrává 

v rodinném prostředí, což činí celý problém ještě horším. Děti své rodiče milují a často 

nechtějí přiznat, že k něčemu takovému dochází. Odhalit nebo dokázat, že je dítě obětí 

týrání, je o to složitější. Základním problémem je, že dětští psychologové nejsou 

dostatečně seznámeni s tímto jevem a vyškoleni, aby věděli, jak s takovou obětí 

zacházet. To je zapříčiněno tím, že jde o velmi rozsáhlý jev, který se vyskytuje ve více 

formách a některé z nich se může zdát nemožné na dítěti poznat (např. psychické 

týrání). Proto bych kladla mnohem větší důraz na to, aby byli se syndromem CAN 

důkladně seznámeni nejen dětští psychologové, ale také pedagogové, lékaři či sociální 

pracovníci. Dále si myslím, že by bylo vhodné, kdyby tomuto jevu rozuměli advokáti, 

státní zástupci, ale také i soudci, protože i ti mohou přijít do kontaktu s obětí syndromu 

CAN a je velmi důležité, aby věděli, jak v daných situacích s dítětem jednat, aby 

neprohubovali  trauma, které již bylo způsobené týráním. Jednání orgánů činných 

v trestním řízení může mnohdy způsobit dítěti velmi závažná traumata, aniž by si to 

uvědomovali, a to právě kvůli jejich nedostatečné specializaci v tomto oboru. Ačkoliv 

zákon o obětech trestných činů z. č. 45/2013 ukládá v § 20 (1) povinnost vyslýchat 

zvlášť zranitelnou oběť, kterou je i dítě, obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní 

okolnosti, neznamená to, že tomu v praxi skutečně tak je. Proto bych zpřísnila dohled 

nad výslechem dětských obětí.  

Co se týče právní úpravy, ráda bych se pozastavila nad trestným činem týrání 

svěřené osoby dle § 198 TrZ, který se vztahuje na fyzické týrání dětí, které je také 

nejlépe odhalitelné. Ve skutkové podstatě tohoto trestného činu je uvedeno, že kdo týrá 

svěřenou osobu, bude potrestán odnětím svobody. Dále už ovšem tato skutková podstata 

nestanoví, co vlastně za samotné týrání považuje. Dle mého názoru, by měla být 

skutková podstata konkrétnější, aby si pachatelé uvědomili, že to, čeho se dopouštějí je 

opravdu trestné ve smyslu hrozícího postihu ve formě odnětí svobody. Je nutné určit 

hranici mezi tím, kdy je trestání dětí přípustné v rámci výchovných prostředků a kdy už 

přesahuje pomyslnou hranici. 

 S tím úzce souvisí trestný čin neoznámení trestného činu dle § 368 TrZ, dle 

kterého je neoznámení trestného činu týrání svěřené osoby trestné a hrozí za něj odnětí 

svobody až 3 léta. Ve většině případů, kdy se některá osoba dozví o tom, že je dítě obětí 
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týrání, nedojde k žádnému oznámení orgánům činným v trestním řízení a týrání 

pokračuje nadále. Kladla bych proto důraz na to, aby osoby, které se o týraném dítěti 

dozvědí, ohlásily tuto skutečnost alespoň pedagogům, sociálním pracovníkům nebo 

lékařům, kteří pak mají povinnost oznámit ji orgánům činným v trestním řízení. To je 

možné prostřednictvím medií nebo ve škole na rodičovských schůzkách. Navrhovala 

bych vytvoření specializovaných porad určených pro rodiče nebo děti, na kterých by 

měli možnost sdělit, pokud se o něčem takovém dozvěděli. Účinné by mohlo také být 

zabudování tajných schránek, do kterých by lidé mohli anonymně vhazovat udání.  

Mohlo by se totiž jednat o situaci, kdy to danému dítěti zachrání život. Druhou možností 

řešení tohoto problému je zvýšení doby odnětí svobody, aby si lidé uvědomili, o jak 

závažný trestný čin se jedná a z hrozby vysoké sankce ho raději oznámili. To samé 

samozřejmě platí i u ostatních trestných činů uvedených v § 368 TrZ vztahujících se na 

děti.  

Vzhledem k tomu, že pedagogové jsou kromě rodiny osoby, které tráví s dětmi 

nejvíce času, měli by být lépe vyškoleni, aby byli schopni rozeznat příznaky 

jednotlivých typů týrání. Jak se mohou případně chovat děti psychicky týrané, sexuálně 

zneužívané nebo zanedbávané. U fyzického týrání lze spíše oběti poznat, protože mají 

často různá poranění nebo modřiny, zanedbávané děti mohou zapáchat, být extrémně 

hubené apod., ale děti psychicky týrané a zneužívané většinou nejsou na první pohled 

rozpoznatelné. Tudíž bych se zaměřila na důslednější školení těchto osob, aby tyto 

příznaky poznaly a mohly zasáhnout dříve, než mohou být následky nevratné či 

dokonce fatální.  

To stejné bych navrhovala u lékařů, popřípadě dětských pediatrů. Podrobné 

seznámení se s tímto jevem a všemi možnými příznaky a následky by mohlo pomoci 

obětem v době, kdy se dá traumatizaci oběti snadněji předejít. Dále by měli zdravotničtí 

pracovníci dbát na to, aby děti chodily na pravidelné preventivní prohlídky, vést si 

přesné záznamy a tak zjistit zda nedochází k zanedbávání nebo naopak například k 

Münchhausenově syndromu či častým nevysvětlitelným zraněním.  

Poslední problém, který bych ráda zmínila je fakt, že není žádný ústřední orgán, 

který by se zabýval ochranou práv dětí. Tato ochrana je rozprostřena mezi různá 

ministerstva, což činí daný problém složitějším a ochrana tudíž není poskytována 

natolik efektivně, jak by bylo potřeba. 
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8. Závěr 

V mé diplomové práci jsem si dala za cíl podat všestranný pohled na problematiku 

syndromu CAN. Jak jsem již zmiňovala syndrom, týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte je velmi závažný a nebezpečný problém a to především z toho 

důvodu, že jeho obětí jsou děti. Jak stanoví zákon o obětech trestných činů, dítě je 

považováno za oběť obzvláště zranitelnou, ale z našeho pohledu jde především o oběť 

bezbrannou a důvěřivou. Děti jsou odkázané na jejich rodinu či nejbližší okolí. O to 

smutnější je skutečnost, že právě rodina a nejbližší okolí jsou v hrozivé většině případů 

pachateli.          

 Týrání dětí se vyskytuje v mnoha formách (fyzické, psychické, sexuální 

zneužívání či zanedbávání) a u některých případů dokonce více forem najednou, některé 

z nich se dokonce dají rozdělit na aktivní a pasivní, ale podstatné je, že nezáleží na tom, 

o jakou formu týrání se jedná, všechny mohou mít velmi nepříznivé následky pro dítě. 

Některé se mohou projevit ihned, jiné se mohou postupem času prohlubovat a stát se 

nepřekonatelnými. To je také jeden z důvodů, proč je tento problém natolik nebezpečný. 

Vypozorovat, že je dítě obětí syndromu CAN je mnohdy velmi složité a to i z toho 

důvodu, že znalost a porozumění syndromu CAN není jak ve společnosti, tak u 

odborníků na takové úrovni, na které by měla být. 

To je také jedna z příčin, proč je u syndromu týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte tak vysoká latence. Ovšem hlavní příčinou vysoké latence je již 

zmíněné prostředí, ve kterém k páchání dochází. Jak ukazují statistiky, zhruba 80-90 % 

pachatelů, kteří se dopouštějí týrání dětí, jsou právě rodiče. V drtivé většině případů si 

ani známý rodin nevšimnou, že k týrání dochází a pokud ano, jsou buďto natolik 

lhostejní nebo vystrašení, aby to oznámili.  

S tím velmi úzce souvisí nedostatečná prevence. Jak uvedl Matějíček, prevence by 

se měla zaměřovat na veřejnost jako celek, na rodiče, vychovatele, na odborné 

pracovníky a především na ty, kdo se na rodičovství nebo vychovatelství připravují. Je 

nutné, aby byla společnost nebo ti, co se chystají mít rodinu, s možnými způsoby 

prevence seznámeni co nejdříve, aby bylo předcházení tomuto jevu co nejvíce efektivní, 

tudíž, aby k němu nejlépe nedocházelo vůbec. Média tomu značným způsobem 

napomáhají zveřejňováním jednotlivých případů týrání či informováním o celé 

problematice týrání jako takové. Mohly by napomoci různé povinné přednášky 

pořádané pro budoucí rodiče či jiné vychovatele.   
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Právní úprava by se měla zaměřit na pojem CAN a více s ním pracovat. Uvést 

v jednotlivých skutkových podstatách jednotlivé způsoby týrání, aby bylo jasné, co 

přesně týrání znamená a nemuselo se spoléhat na soudní výklad, který se ve většině 

případů k široké veřejnosti nedostane. V návaznosti na právní úpravu bych navrhovala 

zvýšení trestů pro pachatele týrání dětí. Za prvé jsou obětmi děti, což můžeme je 

mnohem závažnější situace, než když je obětí dospělý člověk, který je schopný se 

určitým způsobem ubránit a za druhé vyšší tresty by mohly působit více preventivně a 

to ve smyslu, že by pachatele odradily se trestného činu vůbec dopustit.  

Nedostatky můžeme spatřovat i v přístupu orgánů činných v trestním řízení. Jak 

jsem již zmiňovala, kromě dětských psychologů, lékařů a pedagogů, by měli být lépe 

vyškolení i advokáti, státní zástupci, soudci, případně i další osoby, které mohou během 

řízení přijít s dítětem do styku. Pokud nejsou obeznámeni se mírou traumatizace, kterou 

je schopno týrání způsobit, mohou svým nedostatečně šetrným jednáním traumatizaci 

oběti ještě více prohloubit, což je naprosto nežádoucí a nepřípustné.  

Ačkoliv se celá problematika týrání dětí stává více sledovanou, společnost začíná 

být více obeznámena s její vážností a důležitostí, právní úprava se snaží přizpůsobit 

závažnosti jevu, stále je co zlepšovat a státní orgány by se měly pokusit nastavit takový 

systém, který by byl účinnější a zaručil by mnohem větší ochranu dětí, které se staly 

obětí těchto hrůzných jednání.  
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Shrnutí 

Tato diplomová práce na téma Trestněprávní aspekty týrání dětí se snaží uceleně 

představit problematiku týrání dětí především ve spojení se syndromem CAN. Týrání 

dětí je velmi nebezpečný společenský jev, a to hlavně z důvodu, že jeho obětí je dítě, 

které je považováno za bezbrannou a důvěřivou bytost. Syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte má několik forem týrání a o to těžší je ho 

vypozorovat a včas zachytit, jak pro laickou společnost, tak i pro odborníky. Odborná 

znalost této problematiky v České republice stále zaostává. To se také odráží na právní 

úpravě, která ačkoliv se snaží s tímto problémem vypořádat, má stále určité nedostatky, 

které by se měly napravit. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. 

První kapitola se zaměřuje na samotný pojem syndromu CAN a na jeho vývoj. 

Dále také obsahuje statistiky týkající se obětí různých forem syndromu CAN. 

Druhá kapitola obsahuje jednotlivé typy týrání dětí a formy v jakých se můžou 

projevovat a být zpozorovatelné okolím. 

Třetí kapitola se zabývá pachateli u jednotlivých typů týrání dětí. Jaké jsou jejich 

charakteristické rysy a jaké životní situace je mohly vést k tomu, aby se trestného 

jednání dopustili. 

Čtvrtá kapitola je věnována obětem jednotlivých typů týrání, jejich fyzickým  a 

psychickým vlastnostem, které mohou zapříčinit to, že si pachatel vybere právě je jako 

svou oběť. Obsahuje také rizikové faktory, které mohou vést k týrání dětí, následky 

týrání a možnou prevenci. 

Důležitou kapitolou je kapitola pátá, která se soustředí na právní úpravu týrání 

dětí z hlediska ústavního, trestního, sociálního a mezinárodního práva. Vzhledem 

k tomu, že je název této práce Trestněprávní aspekty týrání dětí, největší část této 

kapitoly je věnována trestněprávní úpravě. 

Šestá kapitola zobrazuje mé vlastní úvahy o tomto problému a to z hlediska 

právního pohledu, prevence či možných opatření, která by měla být přijata, aby se 

snížila latence syndromu CAN a aby byla pomoc obětem šetrnější a efektivnější. 
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Summary 

This thesis on the topic of criminal aspects of Child Abuse is trying 

comprehensively to introduce the issue of child abuse primarily in association with 

CAN Syndrome. Child abuse is very dangerous social phenomenon, mainly because the 

victim is child who is considered to be defenceless and trusting being. The Child Abuse 

and Neglect Syndrome has several forms of abuse and that is what makes it even harder 

to discover and early intercept not just for uninitiated society but even for specialists. 

The expert knowledge of this issue is still behind to where it should be. That also 

reflects on the legislation. Even though it is trying to deal with this problem there are 

still certain shortcomings, which should be improved. This thesis is divided into sex 

chapters. 

First chapter concentrates on the term CAN Syndrome itself and on his evolution. 

It also includes statistics on victims of different forms of CAN Syndrome. 

Second chapter contains single types of child abuse and forms in which they can 

be manifested and observed by the environment. 

The third chapter deals with the offenders in different types of child abuse. What 

might be their characteristics and what life situation could lead them to commit criminal 

act. 

The forth chapter is devoted to the victims of single types of child abuse, their 

physical and mental qualities which could lead to the fact that the offender selects them 

as his victims. It also contains risk factors which can lead to child abuse, consequences 

of child abuse and possible prevention. 

Chapter five is an important chapter because in concentrates on the regulation of 

Child Abuse from the constitutional, criminal, social and international law point of 

view. In view of the fact that this thesis is called criminal aspects of the Child Abuse it 

is obvious that the biggest part of this chapter is devoted to the Criminal Legislation of 

this phenomenon. 

The sixth chapter shows my personal thoughts on this matter from the legislative 

point of view, precautions, or possible measures which should be taken so the latency 

decreases a so that the help to the victims becomes more considerate and more effective. 
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