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Anotace 

Diplomová práce s názvem „Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu 

systému péče o ohrožené děti“ identifikuje jednotlivé typy a formy násilí na dětech, 

jejich dopady a následky. Práce je zaměřena na syndrom týraného, zneužívaného  

a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) a na děti, které se staly svědky domácího násilí 

mezi partnery, či rodiči. Práce vychází z pojmů jako je ohrožené dítě, nejlepší zájem 

dítěte a v neposlední řadě také z práv dětí, která jsou důležitým konceptem pro celou 

problematiku. V první části analýzy je popsán komplexní systém, který pečuje v České 

republice o děti ohrožené. V této části jsou zmíněny možnosti před ztrátou rodinného 

zázemí, jako je prevence a sanace vlastní rodiny. V návaznosti na analýzu českého 

systému péče o ohrožené děti, je popsána nevyhnutelná transformace tohoto systému, 

která by jej měla zefektivnit a zacílit především na nejlepší zájem dítěte. V centru 

pozornosti další části stojí aktéři, kteří se ochranou dětí zabývají, např. lékaři, sociální 

pracovníci a neziskové organizace. Aktéři jsou v rámci práce rozděleni do dvou skupin. 

První skupinou jsou aktéři, kteří přijdou do styku s dětmi ohroženými jako první (lékaři, 

policie atd.). Druhou skupinu tvoří aktéři mající největší vliv na utváření celého 

systému, ovšem bez přímého kontaktu s ohroženým dítětem (ministerstva). V druhé 

části analýzy jsem se již zaměřila konkrétně na pomoc dětem ohroženým domácím 

násilím. Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí je popsána v návaznosti na aktéry 

systému péče ohrožené děti. Poslední důležitou oblastí, kterou se diplomová práce 

zabývá, jsou závěry z výzkumů, zjišťujících postoje občanů ČR k problematice 

domácího násilí.  
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Annotation 
 

The diploma thesis, named "Domestic violence against children, focusing on the 

analysis of the system of care for vulnerable children" identifies different types and 

forms of violence against children, their implications and consequences. The work is 

focused on child abuse and neglect syndrom and children who witness domestic 

violence between partners or parents. The work is focused on concepts such as the 

endangered child, the best interest of the child and last but not least, the rights of 

children, which are an important concept for the whole issue. In the first part of the 

analysis describes the complex system that takes care of the Czech Republic for 

children at risk. This section discussed the possibility of loss of family background, 

such as prevention and rehabilitation of their families. Following the analysis of the 

Czech system of care for vulnerable children, describes the inevitable transformation of 

the system, which would it be to streamline and focus primarily on the best interest of 

the child. The focus of the next part is players who are involved in child protection, such 

as doctors, social workers and non-profit organizations. Actors are divided into two 

groups in the works. The first group consists of players who come into contact with 

children at risk as a first (doctor, police, etc.). The second group consists of actors 

having the greatest influence on shaping the system, but without direct contact with the 

vulnerable child (Ministry). In the second part of analysis, I already focused specifically 

on helping children at risk of domestic violence. The role of socio-legal protection of 

children is described in the following actors care system vulnerable children. The last 

major area that the thesis deals with, are the findings of research in ensuring citizens' 

attitudes to the CR problem of domestic violence. 
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Teze diplomové práce 

 

Jméno diplomanta:  Bc. Jana Krejčíková  

Jméno konzultanta:  PhDr. Gabriela Munková, CSc. 

Předpokládaný název práce:  Týrání, zanedbávání a zneužívání dětí v rodinách a 

analýza rodinných anamnéz dětí se syndromem CAN  

 

Stručná charakteristika práce 

Úvod:  

Úloha rodiny v naší společnosti je velmi důležitá. V životě rodiny jsou situace a 

okolnosti, které ovlivňují vývoj dítěte a doprovázejí výchovné působení rodičů. Rodina 

je prostředím, ve kterém dítě tráví většinu svého života. V rodinném prostředí se 

formují charaktery dětí, jejich  postoje k ostatním lidem, k práci, ke společnosti. Každé 

dítě by tak mělo mít právo na lásku, rodinu a život bez násilí. Bohužel však žije 

v dnešní době spousta dětí, jež vyrůstají v podmínkách, které jsou hodně vzdálené 

představě tzv. šťastného dětství. Pro mnoho dětí totiž představuje běžnou realitu týrání, 

sexuální zneužívání, zanedbávání apod.  

 

Syndrom CAN, neboli syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

představuje souhrn nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje 

dítěte a jeho postavení ve společnosti, zvláště v rodině.  Tento syndrom je výsledkem 

převážně úmyslného ubližování dítěti, k němuž nejčastěji dochází ze strany primárních 

vychovatelů.  

 

Traumata způsobená týráním, zneužíváním a zanedbáváním dítěte jsou tak vážná, 

že zasahují zdraví dítěte, jeho osobnost, ale také jeho celkový vývoj. Pokud dítě 

nedostane včas odbornou pomoc, může trauma přerůst až v patologický vývoj 

osobnosti. Proto je důležité, zmírnit tyto dopady co nejrychleji odbornou pomocí. 
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Vymezení výzkumného problému:   

Děti a mládež nejsou ohroženy jen mimo rodinu, ale i v rodině a komunitě. Děti 

jsou vystavovány týrání, zneužívání a zanedbávání. Trestně právní ochrana jejich 

sociální problémy nevyřeší a proto se rozvíjí i sociálně-právní ochrana a sociální pomoc 

a služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Tento fenomén se stal novou 

sociální událostí (Tomeš 2001: 139). 

 

Podle odborných odhadů je v České republice týráno až čtyřicet tisíc dětí. V 

naprosté většině případů však není odhaleno a trvá po celé dětství dítěte, které obvykle 

není schopno samo se dovolat pomoci. Kolem padesáti dětí ročně u nás na následky 

týrání a špatného zacházení umírá. Smrtelnými následky jsou nejvíce ohroženy děti 

kojeneckého a batolecího věku, a to vzhledem ke své zvýšené zranitelnosti a naprosté 

bezbrannosti. Za "týrání" ve smyslu trestního zákona se považuje zlé nakládání se 

svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou 

trvalostí, které postižená osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje 

jako těžké příkoří. V praxi se nejčastěji vyskytuje týrání fyzické, spojené prakticky 

vždy  s týráním psychickým, přinejmenším ve smyslu obav z dalšího týrání. Není však 

vyloučeno ani týrání pouze psychické - zavírání do temné místnosti, deptání dítěte 

výhrůžkami, nadávkami, vzbuzováním strachu, výsměchem apod. (FOD 2008). 

 

Cíl práce: 

Cílem mé diplomové práce je analýza dětí označovaných syndromem CAN. 

Identifikace rizikových faktorů, vedoucích k takovému zacházení s dětmi a popsání 

jejich následků.  Cílem empirické části diplomové práce bude analýza údajů o tom, jak 

se syndrom CAN u jednotlivých dětí vyvíjel, jaká byla příčina a dále také budou pomocí 

těchto případových studií analyzovány údaje o rodinném prostředí dětí.  

 

Metody práce:  

Vzhledem k tomu, že se jedná o multidimenzionální společenský problém, tj. 

problém, který není možné pojmout bez kombinace poznatků několika vědních disciplín 

a na ně navazující praxe, budu v této práci využívat v návaznosti na teoretická 

východiska také kombinaci několika metodických přístupů metody analýzy veřejné 

politiky – strukturace společenských problémů a jejich příčin, souhrn poznatků 

z publikací, studium dokumentů, analýzu statistik, analýzu případových studií. 
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V empirické části práce zvolím kvalitativní formu výzkumu. Hlavní metodou pak 

budou případové studie dětí. Tyto děti byly označeny různými formami syndromu CAN 

(syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Budou tak zjišťovány jejich 

osobní a rodinné anamnézy. Tyto anamnézy pak budou pomocí komparace tříděny a 

budou v nich sledovány společné a rozdílné prvky.  

 

Základní literatura:  
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1. Úvod 

          K tématu diplomové práce mne inspirovala především má praxe v této tematické 

oblasti, konkrétně pracovní pozice na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) 

České republiky, kde působím druhým rokem, jako odborný referent na oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí. Konkrétně se zabývám násilím na dětech a sanací rodin, 

tzn. podporou dysfunkčních rodin. I proto jsem se rozhodla tématem násilí na dětech 

věnovat ve své práci. Díky Ministerstvu práce a sociálních věcí a hlavně díky 

odborníkům a v současné době zároveň mým kolegům na oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, jsem měla možnost získat dostatek informací, materiálů a podkladů, 

věcných rad, připomínek a podnětů pro napsání své diplomové práce. 

 

          Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze 

akceptovat, a to v žádné z jeho forem. Každé násilí je neospraveditelné, neomluvitelné, 

nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet (Kolektiv autorů 2008: 13).  

 

          Rok 2009 představuje rok národní kampaně STOP násilí na dětech. Cílem  

kampaně je zvýšení informovanosti a povědomí o interpersonálním násilí na dětech. 

Kampaň je zaměřena na rodiče, odborníky a hlavně děti (Úřad vlády 2009). Vzhledem 

k důležitosti upozornění na problematiku násilí na dětech jsem se rozhodla právě pro 

toho téma ve své diplomové práci a ráda bych ve své práci ukázala a zdůraznila, jaké 

dopady a následky mohou na dětech zanechat všechny formy negativního zacházení, a 

to jak formy, kterých si ne vždy všimneme, formy psychické až po formy, které v nás 

někdy opravdu vzbuzují děs a hrůzu, po formy týrání.   

 

          Dítě jako každá lidská bytost mladší 18 let přichází na svět s vrozenou výbavou, 

dispozicemi a schopnostmi přijmout všestrannou péči a ochranu ve všech fázích  

a oblastech jeho života. Dítě je zcela závislé na prostředí, do kterého se rodí a v němž 

vyrůstá. Z této závislosti se pozvolna vymaňuje a dosahuje dospělosti. Takto chápaný 

růst a vývoj jedince je spjat s celou řadou vnitřních a zevních faktorů, které se 

interaktivně promítají do náležité péče o dítě a jeho ochrany (Dunovský a kol. 1995: 

68).  
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          V oblasti integrálního přístupu k dítěti a prosazování jeho práv a nejlepšího zájmu 

mají mimořádný význam četné mezinárodní aktivity. Z nich na prvním místě je 

Ženevská deklarace práv dítěte z roku 1924, Charta práv dítěte z roku 1959 a Úmluva o 

právech dítěte přijatá v roce 1989 Organizací spojených národů. Zatímco první dva 

dokumenty mají spíše charakter deklarativní, třetí má již povahu pracovní, zavazující 

členské státy až direktivními ustanoveními a koncepční činností. (Dunovský a kol. 

1995: 70).   

 

          Důležitou činnost provádí i UNICEF, jenž je odborným orgánem OSN a přebírá 

v jeho jménu i řadu konkrétních úkolů nejčastěji a nejvíce orientovaných na řešení 

nepříznivých situací dětí v rozvojových zemích. Stále více se uplatňují otázky práv 

dítěte a jeho plnoprávného postavení ve společnosti. Zvláštní pozornost je věnována 

dětem ve zvlášť obtížných situacích – týrání, zanedbávání, zneužívání, únosy, dětská 

práce atd. (Dunovský a kol. 1995: 70).   

 

          OSN požaduje dodržovat a prosazovat dětská práva v životě dětí a odkrývat 

důvody jejich nerespektování. Jde přitom o prosazování nového systému tří „P“ – 

Promotion (ochrana, pomoc, podpora), Prevention (předcházení nepříznivých situací na 

třech, případně čtyřech rovinách – primární, sekundární, terciární a kvarterní prevence), 

Parcitipation (aktivní účast dítěte na veřejném životě) (Dunovský a kol. 1995: 71).   

 

          Za jeden z nejdůležitějších principů Úmluvy se v současné době pokládá 

především boj proti diskriminaci a prosazování nejlepšího zájmu o dítě, jeho nejlepšího 

prospěchu, respektování názoru dítěte a jeho uplatňování v životě i společnosti, ve které 

žije (Dunovský a kol. 1995: 71) 

 

V současné době bohužel neexistují souhrnná validní data o násilí na dětech 

v České republice. Pilotní studie uvádějí nepřesné a mnohdy zavádějící údaje. Existuje 

sběr dat v rámci resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ústavem pro informace ve 

vzdělávání. Jedná se o meziresortní a mezioborovou problematiku, která musí být 

řešena systémově (Kolektiv autorů 2008: 13).    
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2. Cíle a výzkumné otázky 

Cílem mé diplomové práce je analýza domácího násilí páchaného na dětech,  

identifikace rizikových faktorů, vedoucích k takovému zacházení s dětmi a popsání 

následků, které násilí na dětech zanechá. Dále budou analyzováni aktéři systému péče  

o děti ohrožené. Cílem empirické části diplomové práce pak bude analýza systému péče 

o ohrožené děti fungujícího v České republice. Nejprve bude tento systém analyzován 

v obecné rovině, tedy v rovině zahrnující děti ohrožené, dále pak konkrétně systém péče 

o děti ohrožené domácím násilím. Ráda bych s pomocí odborníků na systém péče o 

ohrožené děti zjistila, jaké nedostatky se v systému vyskytují a jaká opatření by vedla k 

jeho zlepšení.  

  
Hlavní cíle diplomové práce: 
 

� Analýza domácího násilí páchaného na dětech  

� Identifikace rizikových faktorů  

� Analýza aktérů systému péče o ohrožené děti 

� Analýza právního rámce problematiky 

� Analýza systému péče o ohrožené děti v České republice 

 
Hlavní výzkumné otázky vyplývající z cílů práce: 

 

� Jaké hlavní příčiny, projevy a důsledky sebou nese domácí násilí páchané na 

dětech? 

� Jaké formy násilí na dětech můžeme spatřovat? 

� Kteří aktéři se podílejí na systému péče o ohrožené děti? 

� Jak je problematika domácího násilí právně zakotvena? 

� Jak funguje systém péče o ohrožené děti v ČR? 

  

Cíl práce a formulované otázky odpovídají pohledu na předmět práce především  

na základě kombinace sociologie a veřejné a sociální politiky. Předmětem jsou tedy 

zejména politické procesy, aktéři a instituce, diskurz aktérů veřejné politiky, jejich 

poznatková a zájmová východiska.   
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3. Teoretická východiska 

Abychom pochopily český systém péče o ohrožené děti, je nutné pochopit 

samotnou problematiku násilí páchaného na dětech.  Ve své práci se proto opírám 

zejména o samotnou definici domácího násilí u které vymezuji psychické, fyzické a 

sexuální násilí v rodině. Pro analýzu vybraných aktérů a analýzu právního rámce jsou 

podstatným teoretickým východiskem příčiny týrání. Dalším důležitým východiskem je 

prevence týrání a to zejména prevence primární a sekundární. Pro přehled uvádím i 

význam prevence terciární. V neposlední řadě je pro účel této práce potřeba vymezení 

dětských práv. Vzhledem k tomu, že budu vycházet z prevence týrání dětí, je podle 

mého názoru také vhodné uvést možnosti následné pomoci rodinám, kde se domácí 

násilí již vyskytne. V této souvislosti budu ve své práci popisovat metodu sanace 

rodiny. Základním principem sanace rodiny je podpora dítěte prostřednictvím pomoci 

jeho rodině.  

 

          Koncepty byly voleny tak, aby umožnily získat základní poznatky ve vztahu 

k domácímu násilí páchaného na dětech. Významným konceptem pro pochopení 

dynamiky vývoje právního rámce v této oblasti je koncept práv dětí. Problematika 

domácího násilí je spojena s množstvím běžně často používaných pojmů a konceptů, 

které nebylo možné vyčerpávajícím způsobem zpracovat v rámci této práce.  

 

  

3.1.  Definice pojmu ohrožené dítě 

 

V odborné literatuře i v praxi se lze setkat s mnoha různými definicemi toho, kdo 

je ohrožené dítě. Za ohrožené děti jsou pokládány děti týrané, zneužívané a 

zanedbávané, děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu, děti cizinci bez doprovodu 

dospělé osoby, děti vyžadující zvýšenou pozornost a děti delikventní a predelikventní 

(Ministerstvo vnitra 2007: 1).   

 

Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí jsou za ohrožené děti považovány děti, 

jejichž základní potřeby nejsou naplňovány v dostatečné míře a jsou ohroženy sociálně-

patologickými jevy (Ministerstvo vnitra 2007: 1).  Konkrétně se pak jedná o: 

� Děti týrané, zneužívané a zanedbávané 
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� Děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu 

� Děti cizince bez doprovodu dospělé osoby 

� Děti vyžadující zvýšenou pozornost (tělesné, psychické výchovné, sociálně 

slabé) 

� Děti delikventní a predelikventní 

� Děti ohrožené sociálně patologickými jevy 

 

V současné době je snahou předcházet nejasnému vymezení a užívá se obecně 

široké pojetí tohoto pojmu. Za ohrožené děti jsou proto považovány všechny děti,  

u nichž byl detekován jakýkoliv náznak negativních jevů, tedy ty děti, jejichž potřeby 

nejsou v plné míře naplňovány (Rozum a cit 2009). Pro potřeby práce budu vycházet 

z definice, kdy jsou za ohrožené považovány děti týrané, zneužívané a zanedbávané. 

 

3.2.  Nejlepší zájem dítěte 

 

Ústředním pojmem péče o ohrožené děti je nejlepší zájem dítěte. Jedná se o 

vyjádření, které nelze vymezit ani omezit právní úpravou (Rozum a cit 2009).  

 

Aby byl zachován nejlepší zájem dítěte, musíme dítěti umožnit vyrůstat 

v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, ve kterém se orientuje a které mu dodává 

spolehlivé citové vazby, které umožňuje uspokojovat základní psychické potřeby a 

harmonicky rozvíjet svou osobnost, které je stimulující, oceňující a přijímající jeho 

individualitu a které dává možnost rozvinout potřebu otevřené budoucnosti (Langmeier, 

Matějček 1968). 

 

Nejlepší zájem dítěte tedy znamená takovou konstelaci okolností, takové 

uspořádání životní situace dítěte, v němž mohou být trvale, smysluplně a individuálně 

přiměřeně uspokojovány základní životní potřeby dítěte (Kovařík 2004: 17). 

 

3.3.   Definice domácího násilí 

 
Chceme-li definovat široký pojem domácí násilí, musíme si nejprve uvědomit, že 

tento jev provází odnepaměti všechny kultury a každá z nich jinak přistupuje k jeho 
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chápání. To se odráží v terminologii domácího násilí, která není jednotná. Při 

definování domácího násilí lze vycházet z trestního zákona, ve kterém byl poprvé v roce 

2004 zapracován pojem týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě nebo 

osoby blízké (MPSV 2006: 9). 

 

Domácí násilí je nejčastěji definováno jako jakýkoli akt chování, kterým je 

druhému člověku způsobena bolest, jemu ublíženo či je tímto chováním poškozen nebo 

poraněn. Je možné ho ovšem definovat také jako fyzické, psychické nebo sexuální 

týrání mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v soukromí a tím skrytě 

mimo kontrolu veřejnosti (Čírtková 2007: 108). Nejčastější skupinou, která se stává 

oběťmi násilí v rámci rodiny jsou děti spolu se ženami. V souvislosti s týranými dětmi 

se hovoří o syndromu CAN neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte. V rodinách se domácí násilí v 95% ovšem odehrává také za přítomnosti dětí. 

V těchto případech lze konstatovat, že přítomnost dětí v případech domácího násilí je 

vysoce ohrožující a narušuje jejich zdravý vývoj (MPSV 2006: 10). 

 

To, že existuje vztah mezi týráním dětí a domácím násilím, ukazují i nejrůznější 

mezinárodní výzkumy. Například studie provedená v celých Spojených státech 

amerických ukázala, že 50 % mužů, kteří často napadají své ženy, útočí často také na 

děti. Podle této studie 90 % dětí ví o násilí, jemuž je jejich matka vystavena (ačkoli si 

rodiče časti myslí, že se jim podařilo násilné útoky či zranění skrýt, děti si jich jsou 

vědomy). Nejde ale jen o přímé násilí. Opomenout nelze ani samotnou přítomnost dětí u 

těchto aktů, která je pro ně často traumatickým zážitkem na celý život. Evropský 

parlament proto v usnesení z ledna 2008 žádá členské státy, aby se na děti, které byly 

svědky domácího násilí, pohlíželo jako na oběti trestného činu (ROSA 2008). Například 

v Kanadě je dopuštění přítomnosti dětí u domácího násilí považováno za trestný čin. 

Přesto se v ČR na přítomnost dětí u násilí nepohlíží v praxi úřadů a soudů jako na nic 

závažného. Ve většině případů není považována za přitěžující skutečnost, někdy 

dokonce není ani překážkou střídavé péče o dítě, případně ke svěření dítěte do péče 

násilného partnera. Děti jsou tak orgány péče o děti proti své vůli nuceny ke styku s 

násilným rodičem, a to často i v situaci, kdy se s matkou skrývají v utajeném azylovém 

domě z důvodu ohrožení života a zdraví (ROSA 2008). 
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          Domácí násilí představuje jednu z nejrozšířenějších forem agrese, která prochází 

napříč sociálně demografickým spektrem. Nezávisí na věku, vzdělání, materiálním 

zázemí, profesi, sociokulturní úrovni, náboženském vyznání ani národnosti. Na jedné 

straně spektra agresorů stojí násilník závislý na alkoholu, na druhé straně agresor 

s vysokoškolským titulem, dobře postavený a materiálně zajištěný, který používá 

rafinovanější formy týrání a dává si záležet, aby následky násilí nebyly vidět. (MPSV 

1997: 11)  

 

          Domácí násilí zahrnující děti má tři formy – syndrom týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte (syndrom CAN), děti v roli svědků rodičovského/partnerského 

násilí a agresivní chování dětí.  

 

          Identifikovat domácí násilí není vůbec jednoduché, zvláště když se jedná o 

psychické týrání. Existují však typické charakteristické znaky, podle kterých můžeme 

téměř s jistotou domácí násilí rozpoznat a vykreslit obraz typické oběti. Z těchto 

charakteristik lze pak vycházet při rozpoznávání domácího násilí. Mezi tyto znaky 

všeobecně platné pro všechny aktéry domácího násilí patří: 

� společné bydlení; 

� společná propojenost; 

� dlouhodobost; 

� opakující se ataky; 

� stupňující se agresivita; 

� skrytost; 

� obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost; 

� asymetrie ve vztahu  (MPSV 2006: 12) 

 

 

3.4.      Formy domácího násilí zahrnující děti 

 

          Jak již bylo uvedeno výše, domácí násilí zahrnující děti má tři formy – syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, děti v roli svědků rodičovského 

(partnerského) násilí a agresivní chování dětí. Jelikož se domnívám, že první dvě formy 

násilí spolu velmi úzce souvisí a ve spoustě případů jsou tak děti jak týrané, tak svědky 
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domácího násilí rodičů, pokusím se obě tyto formy skloubit do své práce, a to nejen 

popisem, ale i ukázkou na skutečných kasuistikách.  

 

3.4.1. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(syndrom CAN) 

 

          Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) je 

závažným celospolečenským problémem. Syndrom CAN představuje soubor 

nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho 

postavení ve společnosti, především v rodině. Je výsledkem převážně úmyslného 

ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, 

hlavně rodiči. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte se považuje jakékoliv 

nenáhodné, preventabilní, vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči 

dítěti, které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě 

způsobuje jeho smrt. Nejčastějším jevem, ale zároveň nejhůře prokazatelným, je 

psychické týrání dítěte. Nejčastěji jsou pachateli osoby z nejbližšího okolí dítěte 

(Ministerstvo zdravotnictví 2008: 17). 

 

          Podle definice Světové zdravotnické organizace „zdraví není jen absence nemoci, 

ale je to komplexní stav tělesné, duševní a sociální pohody“. U dětí a dorostu pak tato 

definice platí dvojnásobně (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 7). 

  

          Zdravotní stav dětí v ČR se i přes velmi dobrou úroveň zdravotní péče o tuto 

skupinu obyvatelstva výrazně nelepší, neklesá počet dětí zanedbávaných, zneužívaných, 

týraných, komerčně a sexuálně zneužívaných (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 7) 

 

          Znalost sociálních aspektů nemoci dítěte, jeho rodinných poměrů, úzká 

spolupráce s rodinou by měla patřit k základním činnostem každého praktického lékaře. 

Právě tento aspekt má v předcházení, včasném rozpoznání a řešení syndromu CAN, a to 

v úzké spolupráci s interdisciplinárním týmem odborníků, zásadní význam (MPSV 

1997:  91).  
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          Ve snaze upozornit lékaře na problematiku syndromu CAN a zajistit jednotný 

postup lékařů zvláště primární péče při diagnostice, léčbě a následných opatření při 

zjištění syndromu CAN bylo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 3/2008 uveřejněno 

„Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“. Toto metodické opatření, které je 

především diferenciálně diagnostickou pomůckou v každodenní praxi praktického 

lékaře, je využitelné všemi zdravotnickými zařízeními, která poskytují zdravotní péči 

dětem a plní funkci standardního postupu (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 7-8). 

 

          V souvislosti s tím se také připravuje metodické opatření, které bude zacíleno na 

hospitalizační fázi péče o tuto skupinu dětí tak, aby každý zdravotník uměl syndrom 

CAN u dítěte nejen rozpoznat, ale také učinit vše potřebné pro jeho podrobnou 

diagnostiku, léčbu a nezapomínal vedle odborných také na sociálně.právní aspekty 

svého konání (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 8). 

 

Čl. 1 Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

          Diagnózu syndromu CAN, která potvrzuje podezření na syndrom CAN u dítěte, 

lze definitivně stanovit na základě komplexního vyšetření mezioborového týmu 

odborníků soustředěných v rámci dětského lůžkového zařízení. 

 

Čl. 2 Terapie 

          Komplexní terapeutická práce je souhrnem příslušných opatření – od jednorázové 

krizové intervence přes krátkodobou individuální, skupinovou či rodinnou terapii, až 

k dlouhodobé formě psychoterapie, kdy je potřeba několikaměsíční péče. Důležitou 

složkou terapie je i forma socioterapie, kterou rozumíme terénní práci v podobě 

kontaktu s rodinou v jejím přirozeném prostředí. V praxi lékaře primární péče se terapie 

řídí dle doporučení odborných ambulancí a sociálním statusem dítěte, které se nachází 

v biologické rodině, v náhradní rodinné péči nebo v ústavní péči (Ministerstvo 

zdravotnictví 2008: 32). 

 

Čl. 3 Dispenzární péče 

          Specializace dispenzarizujícího lékaře – praktický lékař pro děti a dorost, 

pedopsychiatr, psycholog.  
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Čl. 4 Prevence syndromu CAN v praxi lékařů primární péče 

          Primární péče syndromu CAN vyžaduje informování veřejnosti o syndromu, 

spolupráci s obecním úřadem a spolupráci s důvěryhodnými nestátními organizacemi. 

Primární prevence syndromu CAN znamená vědomé a cílené zaměření se na 

zaregistrované děti z rizikových rodin. Sekundární prevence je závislá na včasné 

diagnostice syndromu CAN a spolupráci mezi pediatry, pedagogy, psychology a 

sociálními pracovníky. Terciární prevence zahrnuje resocializaci dítěte se syndromem 

CAN a jeho rodiny (biologické či náhradní) pomocí mezioborového týmu odborníků 

(Ministerstvo zdravotnictví 2008: 33-34). 

  

3.4.1.1. Charakteristická rizika vedoucí k syndromu CAN 

 

Neexistuje jednoznačná predikce syndromu CAN, ale ze společenské situace,  

ze sociálního prostředí dítěte a z aktuálního zdravotního a psychického vývoje dítěte lze 

vyslovit podezření na syndrom CAN. Pokud lékař má podezření, že dítě nebo i jeho 

sourozenci žijí v rizikovém prostředí, pak v souladu s Úmluvou o právech dítěte  

se jedná o děti ve zvlášť obtížné situaci, které potřebují zvláštní pomoc společnosti, tj. 

mezioborovou a meziresortní spolupráci (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 18). 

 

Rizikové dítě je dítě: 

� Narozené z nesledované gravidity,  

� Narozené mimo zdravotnické zařízení,  

� Narozené v nepříznivém epidemiologicko-hygienickém prostředí,  

� S  prokázanou pozitivitou infekční nemocí (HIV/AIDS, hepatitis aj.),  

� Nedonošené,  

� Neregistrované u praktického lékaře pro děti a dorost,  

� Chronicky či opakovaně nemocné,  

� S postižením,  

� Neklidné, hyperaktivní. 

 

Rizikové vztahy v rodině jsou: 

� Děti nezletilých rodičů,  

� Děti simplexních rodičů,  

� Děti rodičů s psychiatrickou diagnózou,  
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� Děti rodičů s HIV/AIDS,  

� Děti nechtěné,  

� Děti rodičů se závislostí,  

� Děti narozené rodičům, kteří odmítají doporučenou péči o ně,  

� Děti vyrůstající v prostředí se zvýšenou kriminalitou,  

� Děti žijící v prostředí domácího násilí,  

� Děti žijící v rodině s nestabilními vztahy,  

� Dítě s nevlastním rodičem, nevlastními sourozenci,  

� Děti s osamělým rodičem a nízkým socioekonomickým statusem,  

� Dítě žijící ve velké rodině s mnoha dětmi a nízkým socioekonomickým statusem 

(Ministerstvo zdravotnictví 2008: 18-19). 

 
 
3.4.1.2. Formy syndrom CAN 

 
          Mezi jednotlivé formy syndromu CAN patří týrání jak fyzické, tak psychické, 

sexuální týrání a zneužívání, zanedbání péče a také pojem, který není tak úplně znám, a 

sice systémové týrání. 

 
Týrání 
 

Týrání rozdělujeme na týraní fyzické a psychické. Tělesné týrání je fyzické 

ublížení nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo 

udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo 

způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. Jako další formy násilí na dětech lze 

označit případy opaření, utopení apod. (ROSA 2006). 

 

Nejčastější známkou fyzického týrání jsou modřiny. Rozsah i tvar modřiny 

mnohdy naznačuje předmět, kterým byla způsobena. Opakující se nález modřin na 

typických místech znamená vždy fyzické násilí. Typické jsou také známky popálenin. 

Nejčastější způsob popálení je od cigaretového oharku. Fyzicky týrané děti jsou páleny 

na místech, které se běžně při vyšetřování dětí neodhalují, např. na chodidlech. Při 

nálezu jedné podezřelé popáleniny či jizvy je třeba hledat na těle další. Při týrání jsou 

možné vysledovat i fraktury. Frakturu utrpí 15 – 20% týraných dětí. U dítěte mladšího 2 

let je každá fraktura podezřelá z fyzického týrání, respektive ze zanedbávání péče. 

V těchto případech je třeba pozorně zvažovat autenticitu mechanizmu úrazu, správným 
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vodítkem je i úroveň psychomotorického vývoje zraněného dítěte. Charakteristickým 

úkazem fyzického týrání jsou zlomeniny žeber. Fraktury dlouhých kostí u dětí pak 

mohou vzniknout kroucením, škubnutím a silným úderem. Mezi další známky 

fyzického týrání patří dále poranění centrálního nervového systému, poranění očí a 

vyražené zuby a poranění nitrobřišních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 20-

21). 

 

Kasuistika  

„Na chirurgické oddělení byl přijat jedenáctiměsíční kojenec s hematomy kolem očnic, 

otisky prstů na obou tvářích, četnými škrábanci a hematomy různého stáří. Rodiče 

udávali, že dítě spadlo ze schodů a bylo v bezvědomí. Při vyšetření bylo zjištěno 

krvácení do sklivce obou bulbů a prasklina lebeční kosti, bez neurologických příznaků. 

Bez dalšího šetření bylo dítě v krátké době propuštěno do domácího ošetření. Za tři 

týdny se vrací ve velmi zanedbaném stavu, v bezvědomí s četnými hematomy, další 

frakturou lebeční kosti, těžkým poraněním oka a spirálovou frakturou pažní kosti. Při 

chirurgické revizi byl zjištěn subdurální hematom se zhmožděním mozkové tkáně. 

Bezvědomí však neustupuje a přes intenzivní péči dítě umírá. Teprve následně byl 

případ hlášen policii, byla zjištěna těžká rodinná dysfunkce. Otec byl velmi agresivní 

psychopatická osobnost, který fyzicky týral svoji ženu a dvě děti. Byl obviněn a 

odsouzen pro způsobení těžké újmy na zdraví s následkem smrti a pro týrání svěřené 

osoby.“  (FOD 2008). 

 

Mezi nejrozšířenější druhy týrání patří týrání psychické, které je však zároveň 

nejhůře rozpoznatelné. Tato forma týrání obsahuje složku aktivní a pasivní. Aktivní 

spočívá v cíleném, záměrném a účelovém jednání. Pasivní složkou je naopak absence 

něčeho co by se správně mělo dít – dítě pociťuje nelásku, nezájem, nevšímavost nebo 

nedostatek péče. Konečným důsledkem pak může být psychická deprivace (FOD 2008). 

 

Podstatou psychického týrání je zesměšňování, nevhodné kritizování, ponižování 

a terorizování dítěte v soukromí i na veřejnosti nebo naopak nepřiměřené nároky na ně. 

Rodič ignoruje adekvátní potřeby dítěte a vědomě je terorizuje. V dítěti postupně 

narůstá pocit neštěstí, podceňování, neúspěšnosti a beznaděje. Navenek je dítě 
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samotářské, bez kamarádů, mnohdy vystaveno šikanování spolužáků. Psychické týrání 

dítěte zahrnuje také zřeknutí se dítěte, jinak řečeno prosazování ústavní péče a výchovy. 

Typickým znakem psychického týrání je pak zamykání ve sklepě, na toaletě nebo ve 

chlévě se zvířaty (Vaníčková 2004: 23). U dětí psychicky týraných se zhoršuje školní 

prospěch, objevují se nevysvětlitelné teploty, bolesti břicha, bolesti hlavy i pomočování. 

Podobné příznaky jsou popisovány u dětí, o které naopak rodiče nadměrně pečují. 

Nejčastější forma psychického mučení je tam, kde jsou spory o to, kým bude dítě 

vychováváno, s kým bude žít, s kým se smí nebo nesmí stýkat. Tato situace je v mnoha 

rodinách v rozvodovém řízení (Vaníčková 1995: 37).     

 

Kasuistika  

 

„Tříletá Karolínka byla po odloučení rodičů svěřena do péče matky, což otec, 

povoláním lékař, velmi těžce nesl. Svou bývalou manželku obvinil, že Karolínku doma 

tělesně týrá. Karolínka byla opakovaně vyšetřena dětským lékařem, nic se však 

nezjistilo. Po několika měsících, kdy se matka znovu vdala, bývalý manžel přišel s tím, 

že je Karolínka sexuálně zneužívaná svým nevlastním otcem. Jako „důkaz“ měl sloužit 

magnetofonový pásek, který pořídil, když byla u něj Karolínky na návštěvě. Nahrávka 

obsahovala sugestivní otázky o způsobech údajného zneužívání, ve smyslu určitého 

dotýkání, na které měla tříletá Karolínka odpovědět souhlasně. Podrobné vyšetření 

odborníkem sexuální zneužívání holčičky nepotvrdilo. Protože ani výsledky dalších 

vyšetření otce neuspokojily, trval na znaleckých posudcích, které Karolínku dál 

traumatizovaly. V souladu s prohlášením, že dá svoji dcerku raději do kojeneckého 

ústavu, než by ji nechal u matky, spor o to, kde bude Karolínka žít, pokračuje i dnes.“ 

(FOD 2008). 

 
Sexuální týrání a zneužívání 
 

Za sexuální zneužívání považujeme každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu 

kontaktu či chování, které vede především k uspokojování sexuálních potřeb 

zneuživatele. Dítě je zákonem plně chráněno před sexuálními kontakty v jakékoliv 

formě až do svých 15ti let. Věková hranice není stanovena tam, kde je zneužíváno 

závislosti jedné osoby na druhé (Elliottová 1997: 28). Sexuální zneužívání zahrnuje 

všechny formy chování se sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled 

nestrádá – dítě může některé formy sexuálního zneužívání prožívat jako relativně 
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tělesně příjemné, ale i tehdy má sexuální zneužívání závažný negativní dopad na další 

psychický vývoj dítěte. Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak mnohem 

častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná. Pachateli této formy zneužívání jsou 

většinou muži, vyskytují se však případy, kdy je pachatelem žena. Provedené studie 

dokázaly, že sexuální zneužívání v rodině má výrazně častěji povahu velmi závažných 

forem sexuálního zneužití (FOD 2008). 

 
Zanedbávání péče 
 

Zanedbávání péče je nejčastějším projevem syndromu CAN. Může, ale nemusí 

současně probíhat s týráním dítěte, ohrožuje však dítě na životě a zdraví a způsobuje 

jeho opožďování ve vývoji. Zanedbávání péče nejčastěji pozorují a posléze popisují 

sousedé v místě bydliště nebo učitelé dítěte (Kolektiv autorů 2008: 23).  

 

Zanedbávání definuje Zdravotní komise Rady Evropy jako jakýkoli nedostatek 

péče, který způsobuje vážnou újmu vývoji dítěte anebo dítě ohrožuje. U dítěte můžeme 

rozpoznat zanedbávání tělesné, citové, zanedbávání výchovy a vzdělání. V závislosti na 

stupni zanedbávání se rozlišuje těžké zanedbávání bezprostředně ohrožující život a 

zdraví dětí (zejména zanedbávání odpovídající výživy a lékařské péče) a všeobecné 

zanedbávání, kam spadá i nedostatečná ochrana dětí před škodlivým působením 

sociálně patologických jevů (Dunovský a kol. 1995: 54). 

 

U zanedbávaných dětí jsou charakteristické tyto znaky: 

� Depresivní nálada, plačtivost 

� Opoždění vývoje 

� Nedostatečná výživa 

� Vnějšková zanedbanost 

� Absence náležité péče a dohledu 

� Nepravidelný životní rytmus 

� Nevhodné prostředí 

� Vyšší úrazovost 

� Neúčast na preventivních prohlídkách a očkování 

� Nerespektování doporučení zdravotníků (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 24). 
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Systémové týrání (neboli druhotné ponižování) je způsobeno tím systémem, který byl 

založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin. Příklady takovýchto týrání jsou: dítěti 

je upřeno právo na informace, je mu upřeno právo být slyšeno, dítě je neprávem 

odděleno od rodičů, špatná péče o dítě v zařízení, trauma dítěte způsobené necitlivými 

či opakovanými lékařskými prohlídkami, úzkost způsobená dítěti v rámci jeho kontaktu 

se soudním systémem (protahovaná slyšení či poškozování dítěte zkušenostmi, které 

podstupuje jako svědek), odepření rodičovských práv na informace o dítěti a účast na 

rozhodování, kdykoli je to pro dobro dítěte, nedostatečné služby na pomoc týranému či 

zneužívanému dítěti (Doporučení Rady Evropy č. (85)4 o násilí v rodině). 

 
 
3.4.1.3. Další rizika vedoucí k syndromu CAN 

 
Syndrom CAN sebou ovšem nenese „pouze“ výše zmíněné typy násilí. Je možné 

jej promítnout i do dalších rizik, které k syndromu CAN vedou. Mezi tato další rizika 

patří například syndrom třeseného dítěte a komerční sexuální zneužívání dětí. 

 

Syndrom třeseného dítěte  
 

Jako první popsal syndrom třeseného dítěte v roce 1972 Dr. John Caffey a volal 

při tom po masivním programu vzdělávání veřejnosti tak, aby tato byla seznámena s 

nebezpečím, které při cloumání s dětmi hrozí (Kupková 2009).  

 

Syndrom třeseného dítěte představuje zdravotní potíže, které bývají způsobeny 

prudkým třesením a cloumáním s kojencem nebo malým dítětem, přičemž nezáleží na 

tom, za jakou část těla dítěte je cloumáno a třeseno – zda za nohy, ruce, hrudník či 

ramena. Toto mocné třesení může mít za následek poškození mozku (které vede až k 

mentální retardaci, poruchám řeči nebo učení), epileptické záchvaty, ztrátu sluchu 

nebo dokonce smrt (Stanková 2007). Může způsobit krvácení do mozku nebo v okolí 

očí s následkem slepoty. Dětská hlava a krk jsou mimořádně zranitelné právě proto, 

že hlava je tak velká a krční svaly jsou stále ještě slabé. Dětský mozek a cévy jsou 

navíc velmi křehké a třesení, škubání a prudké trhání způsobí hyperflexi nebo 

hyperextenzi krčních svalů s vážnými následky (Kupková 2009). 
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V současné době se odhaduje, že se každoročně např. v USA vyskytne 50000 

případů. Na následky takového týrání zemře každé čtvrté dítě. Nejčastější příčinou 

trvalého postižení nebo smrti týraných dětí bývá úraz hlavy, přičemž již zmiňované 

cloumání a třesení zodpovídá za poměrně značný počet těchto případů. Některé studie 

uvádějí, že 15 procent dětských úmrtí je zapříčiněno bitím nebo třesením a dalších 15 

procent může být takovým případem třesení. Oběťmi cloumání bývají děti různého 

věku – od stáří několika dnů až do pěti let, průměrný věk je šest až osm měsíců 

(Kupková 2009). 

 

Příčinou syndromu třeseného dítěte bývá většinou frustrace z neutuchajícího 

pláče nebo z problémů vyplývajících z hygieny dítěte a věčného přebalování. Je také 

možné, že dospělý jedinec cloumá dítětem proto, že žárlí na pozornost, kterou dítěti 

věnuje jeho partner (Palmer 2008). 

 

Kasuistika 

 

„Vždy jsem si myslela, že týrání dětí je něco, co se v naší rodině stát nemůže, ale věřila 

jsem tomu jen do té doby, než nastal ten hrozný den. Zavolala mi moje dcera Nicol. 

Plakala tak usedavě, že jsem jí zpočátku vůbec nerozuměla. Když se mi ji podařilo 

trochu uklidnit, nemohla jsem uvěřit vlastním uším. "Mami, Kimber je v nemocnici na 

jednotce intenzívní péče. Je v kómatu a doktoři říkají, že možná nepřežije noc. Říkají, že 

byla týraná, je to něco, čemu se říká syndrom třesení dítětem, a že to udělal Chris!"  

Kimber byla moje 6týdenní vnučka a Chris byl její otec. Cítila jsem se, jako by mě 

někdo kopnul do břicha, prostě jsem tomu nemohla uvěřit. Ale omyl to nebyl, naše 

Kimber se skutečně stala obětí SBS. Svůj krátký život prožila slepá, s mozkem 

nefunkčním na 67 %. Nikdy nepřekročila vývoj měsíčního miminka. Nikdy nechodila ani 

nemluvila. Moje dcera strávila tři roky péčí o postižené, hendikepované dítě. Lékaři, 

terapie, sociální úřad, soudy - to všechno hltalo její čas.“ (Stanková 2007).  

 

Komerční sexuální zneužívání dětí 
 

Další formou vedoucí k syndromu CAN je tzv. komerční sexuální zneužívání dětí. 

Komerční sexuální zneužívání dítěte (KSZD) bylo definováno na I. světovém kongresu 

proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání konaném v roce 1996 ve Stockholmu jako 
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použití dítěte pro sexuální účely za peníze nebo odměnu v naturáliích mezi dítětem a 

zákazníkem, dítětem a prostředníkem nebo dítětem a agentem nebo jinými kdo 

vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely  (Vaníčková 2004: 3). 

 

Komerční sexuální zneužívání dětí dělíme na 3 formy: 

� dětská pornografie 

� dětská prostituce 

� obchod s dětmi (MPSV 2006: 32) 

 

Mezi oběti KSZD patří zejména: 

� traumatizované děti 

� děti přinucené rodinou 

� děti přinucené nepříbuznou osobou 

� děti ulice 

� děti se závislostí 

� vrstevnický vliv 

� strategie zisku (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 25) 

 

          Komerční sexuální zneužívání se týká 700 000 milionů dětí ve všech světových 

regionech a všechny hrubě poznamenává pro další život. Mezi nejvýznamnější rizikový 

faktor patří chudoba a osobní zkušenost se sexuálním zneužitím v dětství. Ze 

zahraničních studií vyplývá, že 38% komerčně sexuálně zneužívaných žen bylo 

v dětství sexuálně zneužito a 65% komerčně sexuálně zneužitých žen má osobní 

zkušenost se sexuálním násilím před dovršením 25. roku života (Vaníčková 2004: 3). 

Mezi další významné rizikové faktory  patří deficit  vzdělání, informací, absence 

akceptované osobní sociální sítě, dlouhodobý stres, nezaměstnanost, touha po majetku a 

penězích (MPSV 2006; 25).  Jednotlivé formy komerčního sexuálního zneužívání jsou 

spolu propojeny i když pro malé děti nemusí bezvýhradně platit jejich posloupnost.  

 

          Trestní zákon České republiky je jistým vyjádřením ochrany dětí před komerčním 

sexuálním zneužívání dětí a konkrétně se jedná o § 204 Kuplířství, § 205 Ohrožování 

mravnosti, § 242 Pohlavní zneužívání, § 246 Obchodování s lidmi za účelem 

pohlavního styku. (Vaníčková 2004: 4). 
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          V roce 2004 se konal v Jokohamě II. světový kongres proti komerčnímu 

sexuálnímu  zneužívání dětí a identifikoval nejdůležitější problémy: 

� nedostatek spolehlivých údajů 

� absence vědomí o hlubších souvislostech mezi negativními rizikovými faktory, 

mezi které patří především chudoba, vysidlování skupin obyvatelstva, mobilní 

levná pracovní síla a další a jejich následky, mezi které řadíme také obchodování 

s dětmi a pandemické rozšíření pozitivity HIV a onemocnění AIDS 

� státní i nestátní sektor je na samém začátku deskripce problému a formulace 

intervenčních programů 

� nedostatek národních a regionálních strategií, které plně respektují ochranu práv 

dětí 

� nedostatek projektů zabývajících se integrací obětí 

� přísné zákonodárství v některých zemích vede k tomu, že soudy pro nedostatek 

důkazů tyto tresty nepoužívají 

� korupce orgánů činných v trestních řízení organizovaným zločinem 

� absence přesné definice 

� malá informovanost laické i odborné veřejnosti 

� nedostatečné technické vybavení policie 

� nízká citlivost, resp. vysoká míra tolerance společnosti vůči pornografii  

i prostituci (MPSV 2009: 25)    

 

          Následky komerčního sexuálního zneužívání dětí jsou velmi závažné, ale laická a 

někdy i odborná veřejnost zaměňuje následky za příčinu u komerčního sexuálního 

zneužívání dětí. Mezi tělesné následky KSZD patří rozšíření pozitivity HIV a 

onemocnění AIDS už u dětí, vyšší výskyt pohlavně přenosných chorob, předčasná 

těhotenství, poranění genitálií, úrazy, druhotné infekce, snížená imunita, stresová 

nemoc, poškození z nadměrné a včasné konzumace tabáku, alkoholu a drog. Psychické, 

emocionální a sociální následky jsou svým rozsahem a ve svém komplexu naprosto 

devastující a vytvářejí konglomerát důsledku komerčního sexuálního zneužití dítěte, 

které je provází již po celý zbytek života, nebude-li mu poskytnuta kvalitní dlouhodobá 

terapie a reintegrace (Vaníčková 2004: 9). 
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          Česká republika vypracovala v souvislosti s problematikou KSZD Národní akční 

plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, který definoval čtyři základní 

cíle: 

� zdokonalit legislativní rámec pro řešení komerčního sexuálního zneužívání dětí 

� zlepšit spolupráci v systému osvěty a prevence komerčního sexuálního 

zneužívání dětí 

� zvýšit efektivnost stíhání trestných činů 

� posílit ochranu oběti a svědků a zajistit resocializaci oběti   (MPSV 2009: 27). 

 
 
 
3.4.2. Děti jako svědci domácího násilí  

 
Druhou formou domácího násilí zahrnující děti představují děti v roli svědků 

domácího násilí mezi partnery nebo rodiči. Rozvod, respektive rozchod partnerů může 

být řešením dlouhodobého rodičovského konfliktu. Sám o sobě ale přináší traumata pro 

všechny zúčastněné osoby. Přestože se rodiče v mnoha případech snaží dítě od dopadů 

rodičovského konfliktu ochránit, často má dopady na psychiku dítěte. Dítě prožívá 

neřešitelný konflikt volby mezi svými rodiči. U dětí, které prožily ztrátu jednoho rodiče, 

lze ve srovnání s ostatními dětmi pozorovat více poruch chování, více příznaků 

psychického stresu, horší výsledky ve škole, nižší sebevědomí a více obtíží ve 

společenském přizpůsobení (ROSA 2008: 18).  

 

Dítě se v rámci rodičovského konfliktu stává ovšem velmi snadno obětí týrání. Jde 

především o týrání psychické, ale může být také obětí fyzického útoku během 

probíhajícího násilí mezi rodiči. V některých případech dlouhodobých rodičovských 

sporů se objevuje obvinění ze sexuálního zneužívání dítěte druhým rodičem. Tato 

závažná skutečnost je vždy pečlivě prošetřena, avšak určitý podíl případů tvoří účelová 

obvinění s cílem poškodit druhého rodiče. Pro dítě to však znamená další psychické i 

fyzické trauma (Úřad vlády 2009).  

 

Domácí násilí bývá označováno za skrytou formu násilí, protože se odehrává  

v domácnostech, za zavřenými dveřmi. Domácí násilí není však jen záležitostí 

dospělých. V rodinách, kde k násilí dochází, jsou děti jeho svědky až v 95% případů. 

Svědectví násilí je pro děti velmi traumatizující. Děti pak bývají neklidné, plačtivé, 
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úzkostné, trpí malou sebeúctou, depresemi, jsou zlostné, mají potíže se sebekontrolou, 

objevují se u nich poruchy příjmu, pokusy o sebevraždu, sebepoškozování, v případě 

starších dětí užívání drog a alkoholu, útěky z domova (ROSA 2008: 11). 

 

„Chci být prezidentem a chránit děti. Změnil bych řád a zařídil toto: že tátové 

kteří napadnou mámu, aby šli pryč z bytu a už se nevraceli. Četl jsem v metru, 

 i děti mají svá práva. Ale není to pravda, protože to vidím sám. Viděl jsem  

u mámy monokl a nikdo v bytě kromě mámy, táty a mě nebyl. Říkal jsem tátovi ať 

na mámu nekřičí a on mě říkal že nekřičí. Mámě říkal hnida, sviňucha tlustá, 

babičce říkal sviňucha stará. Viděl jsem jak mámě plivl do oka, když mě předával 

mámě. Naštěstí už k němu nechodím. Nikdo nás děti neposlouchá. Všechno prý 

musí vyřídit soud. Moc dlouho to trvá. Chci zpátky do bytu. Chci svoje hračky. 

V azylu jsem 11 měsíců.“ Dopis osmiletého Toníka. Toník byl svědkem 

psychického i fyzického násilí otce vůči matce. Musel s maminkou odejít  

do azylového domu. Trvalo dva roky, než se mohli vrátit do svého bytu (ROSA 

2008: 34). 

 

Domácí násilí není ojedinělá hádka nebo konflikt. Jde o opakované a promyšlené 

napadání a používání moci. Navíc se opakuje v cyklech a má rostoucí tendenci (cyklus 

násilí viz příloha č. 5). Při těchto opakujících se situacích je ohrožen nejen psychický, 

ale i fyzický stav dětí. Po zničujících zkušenostech s násilím mívají narušené vztahy 

s vrstevníky, cítí se bezmocné, svalují vinu na sebe. Z některých dětí se stávají „malí 

dospělý“ a přebírají pod vlivem okolností roli dospělého (ROSA 2008).  

 

Zkušenost s násilím může ovlivnit negativně rozvoj dětského mozku a jeho funkci. 

Děti pak mohou mít potíže s koncentrací, učením, cítěním empatie a rozvíjením 

normálních vztahů s druhými. Děti, které mají zkušenost s násilím, mají problémy 

naučit se důvěřovat, mít někoho rád. Aby neriskovaly další citové ztráty, raději se 

emočně oddělují od svého okolí (Úřad vlády 2009).  

 

Paní učitelka si všimla, že prvňák Honza, kterému od září ve škole všechno šlo, 

nedává při vyučování pozor, najednou mu nejdou počty, je smutný a zamlklý. 

Občas se jí zdálo, že v noci asi málo spal – v lavici se mu zavíraly oči. Od paní 

družinářky se zase dozvěděla, že se Honza začíná chovat jinak: v družině svým 
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kamarádům začal sprostě nadávat, začal být agresivní – kopal je a bouchal je 

pěstmi. S Honzíkem si povídali a postupně vyšlo najevo, že doma asi není vše 

v pořádku. Občas totiž musí Honzík s maminkou utéct před tátou, chodí v noci po 

městě, přespí v autě a nebo jedou k tetě. A při tělocviku si paní učitelka všimla, že 

má Honzík na stehnech často modřiny  (ROSA 2008). 

 

Právě škola je místem, kde děti tráví velkou část dne a učitelé si mohou všimnout 

varovných signálů, změn v psychickém i fyzickém stavu dítěte. Škola má v případech 

zjištění jakýchkoliv náznaků domácího násilí oznamovací povinnost. Podezření pak 

musí oznámit na příslušné oddělení sociálně-právní ochrany dětí a na policii České 

republiky (ROSA 2008). 

 

Reakce dětí na násilí záleží na mnoha okolnostech. Kromě věku záleží i na 

blízkosti a intenzitě násilí a jeho frekvenci. Ani všechny děti nereagují stejně. Některé 

děti jsou více depresivní, znepokojené, mají strach, stáhnou se a nebo jsou destruktivní. 

Jiné začnou být agresivní k rodičům a ostatním dětem, některé jsou rozpolcené, jiné 

příliš aktivní, neopatrné až náchylné k nehodám. Důsledky domácího násilí pak 

můžeme shrnout do základních kategorií, mezi něž patří: 

� přebírání odpovědnosti za týrání; 

� stálá úzkost, že dojde k dalšímu násilí, a stresem vyvolané poruchy; 

� vina, že nejsem schopen/schopna násilí zastavit. Vina, že mám rád/ráda 

trýznitele; 

� strach z opuštění; 

� sociální izolace a potíže se vztahy s vrstevníky i dospělými; 

� nízká sebeúcta; 

� řešení problémů agresí; 

� nepřebírání zodpovědnosti a svalování viny na druhé  (ROSA 2008). 

 

Ačkoli si to dospělí často nechtějí připustit, děti násilí v rodině vnímají. Násilí nás 

ovlivňuje, ať je nám dvacet, třicet, padesát a nebo pět let či dva roky. Malé děti mohou 

mít zkušenost s násilím velmi brzy, někdy ještě před tím, než se narodí, pokud je matka 

v těhotenství fyzicky napadána partnerem. Dle statistik občanského sdružení ROSA je 

v těhotenství partnerem fyzicky napadáno až 15% žen. Většina útoků se přitom 

odehrává v posledních třech měsících těhotenství (ROSA 2008). 
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Násilí je přitom velmi často jen tiše trpěnou skutečností, tajemstvím. Děti jsou 

příliš malé, aby mluvily o násilí, které prožívají, vidí. Nebo se příliš bojí zeptat se na 

násilí a vynést své svědectví ven. Dospělí zase rádi předstírají, že násilí neexistuje, 

případně se rozhodnou s dětmi o násilí nediskutovat. Násilí tak zůstává zamlčovanou 

skutečností. Toto mlčení ale může narušit dětství, má za následek ztrátu důvěry, ničí 

jejich schopnost budovat si dobré a přátelské vztahy s vrstevníky (Cohen, Walthal 

2003).  

 

„Utekl jsem do svého pokoje. Do postele. Schoval jsem si hlavu pod polštář, abych 

měl zakryté uši, abych už to neslyšel.“ Osmiletý chlapec (ROSA 2008). 

 

          Děti jsou v rodinách, kde dochází k násilí, svědky nejen křiku, sprostých nadávek, 

ponižování, zesměšňování, ale i výhružek zabitím, fackování, bití, brutálního kopání a 

škrcení svých matek. Přitom podle Světové zdravotnické organizace je už samotná 

přítomnost dítěte při napadení matky psychickým týráním dítěte (Bednářová a kol. 

2009: 65).  

 

          „Sedmiletá Natálka měla strach ze svého otce: neustále ji a matku pronásledoval 

s kamerou, vyhrožoval, že mámu zabije a nebo že Natálku raději unese – odvede si 

ji ze školy a mámu už nikdy neuvidí. Strach Natálky už dosáhl rozměru 

psychického týrání dítěte. Natálka trpěla nočními běsy, že táta zabil maminku a 

teď ji veze daleko pryč, budí se s pláčem.“ (ROSA 2008). 

 

Občanské sdružení ROSA poskytuje dětem, které jsou svědky domácího násilí 

nejen přímou pomoc, ale věnuje se také monitorování tohoto jevu. V roce 2004 prošlo 

informačním a poradenským centrem ROSA 191 klientek. 165 z nich mělo celkem 292 

dětí. Svědky domácího násilí bylo 275 dětí (94 %), což je o 13 % více než v průzkumu 

o.s. ROSA z roku 2003. Pouhých 17 dětí (6 %) podle výpovědi matek nebylo svědky 

násilí. 7 dětí aktivně bránilo svou napadenou matku a 4 chlapci (nejmladšímu bylo 5 let) 

volali matce na pomoc policii a lékařskou pomoc (ROSA, 2005). 

 

V roce 2005 prošlo informačním a poradenským centrem 197 klientek, ke 

statistice byla využita data 188 žen. Z tohoto počtu mělo 165 žen celkem 287 dětí. 
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Svědky domácího násilí bylo 270 z nich (94 %). To je zcela stejné procento jako v 

2004. Nejen svědky, ale i oběťmi domácího násilí se stalo 83 dětí, což je 29 % ze všech 

dětí, tedy o 8 % více než v průzkumu z roku 2005 (Vargová 2006: 42). 

 

 

Graf č.1: Děti, svědci domácího násilí, 2008 
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Graf č. 2: Děti, svědci násilí 2003 – 2008 
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3.4.2.1. Právní aspekty dětí, svědků domácího násilí 

 

Otázka dětí, které jsou svědky domácího násilí, je z hlediska soudního řízení 

podmíněna především tím, že se v ní střetávají rodičovská práva s právy dítěte. Podle 

JUDr. Ivy Pavlíkové dochází často k tomu, že i v případech, jež jsou téměř totožné, 

každý soud rozhodne zcela jinak, v podstatě opačně. Tato praxe pomoc obětem velmi 

komplikuje.  Situace je komplikovaná i z toho důvodu, že se neustále pohlíží na dítě 

jako na „objekt“, ale ne jako na „subjekt“. To pak způsobuje, že se málo dbá na jeho 

vlastní přání a představy, byť se stále mluví o jeho „blahu a nejlepším zájmu“ (MPSV 

2005). 

 

Hlavním hlediskem při posuzování otázek spojených s péčí o dítě by sice mělo být 

blaho dítěte, je ovšem otázkou, co se pod tímto termínem skrývá a co v konkrétním 

případě opravdu znamená. Právě blaho dítěte je v řadě zemí ostatně bráno jako hlavní 

měřítko při rozhodování o svěření dítěte do péče nebo o právech souvisejících s 

výkonem rodičovských práv (např. právo na kontakt s dítětem). Vhodná by byla 

instruktivnější právní úprava, která by přesněji „blaho“ dítěte definovala. Je totiž třeba 

vycházet z toho, že dítě má právo na styk s oběma rodiči (jde tedy o právo dítěte, ne o 

právo rodiče), požadavek bezpečí dítěte by ovšem měl být nezpochybnitelný, stejně 

jako právo na život bez násilí (Krausová, Novotná 2006: 24-25).  

 

Odborníci často poukazují na to, že v současné době bohužel mohou stát české 

zákony paradoxně na straně agresora. Výsledkem komplikovaného legislativního střetu 

práv dítěte a práv rodičů může být, že soud pošle nezletilého do péče tyrana, případně 

ho nutí se s násilníkem stýkat. Toto lze nahlížet jako pokračování týrání, na což by 

soudy neměly přistupovat. Na prvním místě by totiž měl být zájem dítěte, ne otce či 

matky, a měli bychom se vyvarovat toho, aby docházelo k systémovém týrání dětí, což 

se u nás v některých případech děje. Je tedy nutné v každém případě vyhodnotit, zda 

dítě nebude ohroženo – nemělo by s ním být „experimentováno“ a nezletilí by neměli 

být v nerovnoprávném postavení vůči institucím (Krausová, Novotná 2006: 27). 

 

Soudní znalci a soudci, kteří se tématem zabývají, se také shodují, že se poslední 

dobou stále častěji setkávají s různými skupinami, jež na ně vyvíjejí nátlak. Posuzování 
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svěřování dětí do péče se tak stává „otázkou osobní odvahy“. Znalci i soudci se dokonce 

setkávají nejen se stížnostmi, ale i se zastrašováním a obstrukcemi. Výsledkem často 

bývá prodlužování soudního řízení: neodpovídá-li rozhodnutí soudu představám 

pachatele, bývají podávány námitky, žádosti o přeložení případu apod. Obdobnou 

zkušenost potvrzují i sociální pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tento 

problém je tak jedním z nejpalčivějších, který se váže k dětem, jež byly svědky 

domácího násilí, a bude třeba se na něj důkladně zaměřit (MPSV 2006: 75). 

 

3.4.2.2. Příběhy dětí, svědků domácího násilí, z kasuistik o.s. ROSA 

 

          „Jedenáctiletý syn a devítiletá dcera viděli otce, jak napadá jejich matku, sprostě 

jí nadává, fackuje. Otec fackuje i děti, bije je přes hlavu, posléze v afektu napadl i syna 

a poranil mu ušní bubínek (protože si nevyčistil zuby). Otec začal kupovat drahé dárky 

chlapci. Dceři se vysmíval, že je tlustá. Chlapec se výrazně zhoršil v prospěchu, začíná 

terorizovat spolužáky ve třídě, ponižuje svou sestru jako otec.“ (Vargová 2006: 29). 

 

          „Desetiletá dcera vidí často opilého agresivního otce, který matce vyhrožuje 

zabitím, bije ji, škrtí, fackuje. Muž když vystřízliví, pláče a svaluje vše na „pití“. 

Holčička mnohokrát s matkou v noci utíkala před agresivním otcem.“ (ROSA 2008). 

 

          „Žena byla opakovaně bitá, zastrašovaná manželem, který jí donutil před 

rozvodem souhlasit se svěřením dcery do své péče, jinak si může vyplnit úmrtní list. 

Sedmiletá holčička viděla otce vzteklého, křičícího na matku. Viděla i plivání na matku, 

rány pěstí. Holčička v noci pláče, je tichá, bázlivá, bojácná. Moc si přeje jít zpátky 

k mamince.“ (Vargová 2006: 29). 

 

          „Devítiletý syn z prvního manželství a dvouletá holčička z druhého manželství 

vidí opakované shazování a napadání matky. Chlapec volal policii, holčičku držela 

matka v náručí při posledním napadení. Matka po posledním napadení odešla 

k rodičům. Holčička nechce na nucené víkendy k otci, pláče, budí se, volá mámu.“ 

(ROSA 2008). 

 

          „Čtyřletý syn viděl, když otec matku škrtil v koupelně „utopím tě“, je ustrašení, 

vyděšený, pláče, přestává komunikovat, neodpovídá.“  (Vargová 2006: 28-31). 
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3.5. Dopady domácího násilí na děti 

 

          Jak již bylo řečeno výše, děti, které žijí v rodinách, v nichž dochází k násilí, jsou 

často nejen svědky násilí, ale někdy jsou i samy týrány. Často se navíc stávají 

prostředkem k manipulaci nebo získání kontroly nad obětí (matkou). Svědky násilí se 

přitom děti stávají velmi často (Bednářová a kol. 2009: 9). 

 

          Malé děti mohou mít zkušenost s násilím ve velmi raném věku. Ačkoli se může 

zdát, že malé dítě nemůže nic takového vnímat, není to tak. Malé děti jsou si vědomy 

násilí a čím blíže jim se odehrává, tím více je tento traumatický zážitek poznamenává. I 

když malí kojenci a batolata nerozumějí násilí, mohou cítit nebezpečí. Miminka 

například dobře rozeznávají úsměvy těch, kdo se o ně starají, jejich hlasy, způsob jakým 

je berou do náruče, režim dne. Nemusí slyšet ani hádky, zvuky doprovázející útok, ale 

stejně tak poznají, že ten, kdo o ně pečuje, je napjatý, více tichý, rodič přijde zprudka 

nebo neobvykle tiše k postýlce, když pláčí (Čírtková, Vitoušová 2007: 52).    

 

          Děti, které jsou pod stresem z traumatického zážitku, kdy je objektem násilí 

osoba, kterou mají rády a která se o ně stará, mohou utíkat k regresi (zapomínají co už 

umí a spadávají svým chováním do ranějších vývojových fází – mokrá postel, nehody 

na toaletě, cucání prstů), projevují se u nich separační strachy a obecně strach jako 

nejsilnější dětská emoce, pronásledují je noční můry (ROSA 2008: 19). 

 

          Studie prokazují, že děti svědci násilí jsou více agresivní nebo více bázlivé, 

častěji trpí depresemi a dalšími posttraumatickými symptomy. Mohou za násilí cítit 

odpovědnost, ale i vinu – třeba proto, že nejsou schopny násilí zastavit nebo že mají 

trýznitele rády. Cítí stálou úzkost, že k násilí zase dojde a že budou opuštěny. 

V pozdějším věku je pak může víc ohrožovat závislost na drogách. Ačkoli se navíc 

může zdát, že tyto dopady časem zmizí, mohu pokračovat i v dospělosti. Bývalé dětské 

oběti mohou v dospělosti stále trpět depresemi a posttraumatickými symptomy. Navíc 

chlapci – svědci domácího násilí, sami pravděpodobněji inklinují k násilí v dospělosti 

(ROSA 2008: 21).  
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3.6. Práva dětí 

 

Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. 

Vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji , bezbrannosti a zranitelnosti 

potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku. Dětská práva se vztahují 

bez výjimky na každé dítě i nezletilou mládež ve věku 0 -18 let (Knight a kol 2007).  

 

Česká republika se v návaznosti na rozvoj mezinárodního práva zavázala k  

rozvoji právních norem a související infrastruktury, potřebné k jejich aplikaci. Při Radě 

vlády pro lidská práva byla zřízena skupina pro dětská práva. V ní jsou zastoupeni 

představitelé několika nestátních neziskových organizací. Gestorem pro otázky ochrany 

práv dětí je Ministerstvo práce a sociálních věcí (Dunovský 2007).  

 

Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) je mezinárodní právní dokument, který 

kodifikuje práva dítěte formou smlouvy. Úmluva byla přijata v listopadu roku 1989 

Valným shromážděním OSN. V únoru 1991 se k ní přihlásila tehdejší Česká a slovenská 

federativní republika. Po rozpadu Federace přijala Úmluvu i Česká republika. Podpisem 

Úmluvy se stát zavazuje, že bude respektovat a zabezpečovat práva stanovená 

Úmluvou, a to každému dítěti, bez jakékoliv diskriminace. Podle této Úmluvy je 

dítětem každý lidský tvor do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven jinak zákony té 

země. Ustanovení Úmluvy mají vyšší právní moc, nežli zákony domácí, jsou tedy 

"platnější". Podpisem Úmluvy se stát zavázal, že bude tuto Úmluvu nejen dodržovat, ale 

že bude o ní informovat nejen děti, ale i celou veřejnost a že se jí bude řídit ve všech 

záležitostech, kteří se týkají dětí (Dunovský 2007). Úmluva přinesla dětem řadu nových 

práv a do péče o děti nové aspekty. Za nejdůležitější lze pokládat nepřípustnost 

jakékoliv diskriminace, prosazování nejlepšího zájmu dítěte, respektování názoru dítěte.  

 

Práva dítěte daná Úmluvou:  

� Každé dítě má právo na život, na jméno, na státní příslušnost.  

� Pokud je to možné, má každé dítě právo znát své rodiče a má právo na jejich 

péči. Má právo stýkat se s oběma rodiči.  
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� Každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory (v mezích slušnosti) a to 

na všechny záležitosti, které se jej týkají. Názorům dítěte se musí věnovat 

patřiční pozornost. Dítě má právo na svobodu projevu.  

� Každé dítě má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez 

ohledu na hranice.  

� Každé dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, má právo se 

sdružovat a pokojně shromažďovat.  

� Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého 

života, rodiny, domova, korespondence. Nesmí být vystaveno útokům na svou 

čest a pověst.  

� Stát činí všechna opatření k ochraně dětí před tělesným či duševním 

násilím,urážením či zneužíváním, trýzněním či vykořisťováním.  

� Každé dítě má právo na zdraví a na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, 

duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj. K tomu činí stát opatření k zajištění 

lékařské a zdravotní péče, k potírání nemocí a podvýživy, k tomu, aby všechny 

děti měly dostatek výživné stravy a čisté pitné vody. Rodiče jsou odpovědni za 

to, aby v rámci svých schopností a možností svým dětem takovou životní úroveň 

zajistili.  

� Každé dítě má právo na vzdělání. Stát zavádí pro všechny děti bezplatné a 

povinné základní vzdělání, podněcuje střední vzdělání, zpřístupňuje 

vysokoškolské vzdělání pro všechny, a to podle jejich schopností. Zpřístupňuje 

informace a poradenskou službu v oblasti odborného vzdělání.  

� Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností 

dítěte.  

� Výchova má směřovat k rozvoji osobnosti, k posilování úcty k lidským právům 

a základním svobodám, k posilování úcty k rodičům, národním hodnotám své 

země a jiných civilizací, k přípravě dítěte na život ve svobodné společnosti v 

duchu míru, přátelství, snášenlivosti a rovnosti národů, etnických, národnostních 

a náboženských skupin. Děti z národnostních menšin mají právo užívat vlastní 

jazyk a praktikovat vlastní náboženství.  

� Duševně, tělesně či smyslově postižené dítě má právo prožívat plného života 

tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost. Má 

právo na zvláštní péči, na přístup ke vzdělání a odborné přípravě tak, aby se 

mohlo co nejlépe účastnit života a práce ve společnosti.  
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� Každé dítě má právo na odpočinek a volný čas, na svobodnou účast v kulturním 

životě a umělecké činnosti.  

� Každé dítě má právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním, před 

vykonáváním jakékoliv práce, která je pro ně nebezpečná, před užíváním 

narkotických a psychotropních látek, před sexuálním zneužíváním. Dítě nesmí 

být používáno k pornografii, musí být chráněno před únosem, nesmí s ním být 

obchodováno, nesmí být mučeno či podrobováno jakémukoliv týrání, 

ponižujícímu zacházení a trestání.  

� Za trestné činy nebude osobám mladším 18ti let ukládán trest smrti a trest 

doživotí. Každé dítě obžalované z porušení trestního zákona musí být 

považováno za nevinné do doby, kdy je podle zákona prokázána jeho vina 

nezávislým soudem (Knight a kol. 2007). 

 

3.7. Právní rámec problematiky 

 

Povinnost státu poskytnout ochranu dětem a chránit jejich zdravý vývoj tedy 

vyplývá pro Českou republiku z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. Jak 

normy ústavní tak i normy mezinárodně-právní stojí z hlediska své právní síly na 

pomyslném vrcholku pyramidy právních norem. Vzájemně se však od sebe liší svým 

původem, kdy mezinárodně-právní normy vytvářejí státy mezi sebou, ústavní normy 

vytváří Česká republika pro své orgány a občany. Svou formou jsou mezinárodně-

právní normy obsaženy zejména v mezinárodních smlouvách, ústavní normy pak v 

ústavních zákonech. Svou právní silou mohou mít mezinárodní smlouvy  větší právní 

sílu než zákon (Bittner 2005: 9). 

 

3.7.1. Mezinárodní smlouvy 

Uvedené mezinárodní smlouvy jsou v České republice závazné na základě 

článku 10 Ústavy ČR. Stanoví-li ovšem mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 

použije se smlouva mezinárodní (Bittner 2005: 9). 
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Úmluva o právech dítěte 

 

Úmluva o právech dítěte je bezesporu nejdůležitějším dokumentem v oblasti práv 

dětí, už vzhledem k počtu států, které ji ratifikovaly. Byla přijata v listopadu 1989 na 

půdě OSN. V platnost vstoupila v září 1990. Úmluva o právech dítěte ukládá státům 

mimo jiné povinnost při všech činnostech týkajících se dítěti brát v úvahu plně a 

přednostně jeho zájmy. Dítě má právo se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem, 

které se jej dotýkají, přičemž se jeho názorům musí věnovat patřičná pozornost. Stát má 

dítě chránit  před násilím a všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů nebo 

jiných osob starajících se o dítě. Má zavádět vhodné sociální programy zaměřené na 

prevenci násilí a na pomoc jeho obětem. Stát má poskytovat zvláštní ochranu dítěti 

zbavenému rodinného prostředí a má mu zabezpečit vhodnou náhradní rodinnou péči 

nebo v nutných případech umístění v příslušném zařízení. Dítě, které bylo příslušnými 

orgány dáno do péče, na výchovu nebo léčení, má právo na pravidelné hodnocení svého 

umístění Krausová, Novotná 2006: 98). 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí 

 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí je méně známá než Úmluva o právech dítěte. 

Byla přijata 25. 1. 1996 ve Štrasburku a v platnost vstoupila 1. 7. 2000. Účelem této 

úmluvy je, v nejlepším zájmu dětí, podporovat jejich práva, poskytnout jim procesní 

práva a usnadnit jejich výkon tím, že bude zabezpečeno, aby děti, přímo nebo 

prostřednictvím jiných osob nebo orgánů, byly informovány o soudních řízeních, které 

se jich týkají, a mohly se jich účastnit. Podle úmluvy dítě, které má podle vnitrostátních 

předpisů dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít v soudním řízení, které se jej 

týká, právo na informace a na vyjádření názoru v řízení. Při rozhodování musí soud 

zabezpečit, aby dítě obdrželo všechny informace, umožnit dítěti vyjádřit svůj názor a 

vzít názor dítěte náležitě v úvahu (Bittner 2005: 10). 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva) 

 

 Tato úmluva se netýká jen práv dětí, ale všech osob, tedy i dětí a jejich rodičů. 

Je významná vzhledem k tomu, že z ní vyplývají práva přímo jednotlivcům, nikoli jen 

povinnost státu zakotvit určitá práva ve svém zákonodárství, jak tomu bývá u jiných 
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úmluv. Navíc jednotlivci, nevládní organizace nebo skupiny osob považujících se za 

poškozené v důsledku porušení těchto práv se mohou po vyčerpání vnitrostátních 

opravných prostředků obracet se svými stížnostmi na Evropský soud pro lidská práva, 

jehož rozhodnutí jsou pro Českou republiku závazná (Bittner 2005: 10). 

 

3.7.2. Ústavní předpisy ČR 

 

Listina základních práv a svobod 

 

          Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. Výklad 

jednotlivých článků nalezneme v judikatuře Ústavního soudu ČR. Je postavena na 

stejnou úroveň jako ústavní zákony. Základní lidská práva týkajících se ohrožených dětí 

jsou uvedena v hlavě druhé, oddílu prvním, upravujícím základní lidská práva, a v hlavě 

čtvrté, vztahující se k hospodářským, sociálním a kulturním právům. Na práva dětí a 

rodičů dopadá především článek 32. Dle tohoto článku Listiny jsou rodičovství a rodina 

pod ochranou zákona, zároveň je zaručena zvláštní ochrana dětem a mladistvím. Rodiče 

mají právo na výchovu a péči o děti, děti mají právo na rodičovskou péči. Děti mohou 

být od rodičů odloučeny proti jejich vůli pouze na základě rozhodnutí soudu (Bittner 

2005: 11). 

 

          Základní zásady a postuláty Listiny jsou rozvedeny v dalších zákonech ČR, 

zejména pak v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., a zákoně o sociálně-právní ochraně dětí 

č. 359/1999 Sb. (Bittner 2005: 11). 

 

3.7.3. Zákony upravující problematiku práv dětí  

 
Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) 
 

Zákon o rodině upravuje v této souvislosti zejména vztahy mezi rodiči a dětmi, 

rodičovskou zodpovědnost (včetně jejího omezení, pozastavení a zbavení), vyživovací 

povinnost, výchovná opatření, pěstounskou péči, nařízení ústavní výchovy, určení 

rodičovství, osvojení, poručnictví a opatrovnictví (Bechyňová 2008: 46). 
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Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.)  

 

          Sociálně-právní ochranou se rozumí ochrana práva dítěte na příznivý vývoj  

a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně jeho jmění a působení 

směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Zákon upravuje opatření sloužící  

k ochraně dětí a postup orgánů vykonávajících sociálně-právní ochranu (Bechyňová 

2008: 46). 
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4. Metody a zdroje dat 
 

Jelikož je problematika domácího násilí multidimenzionální společenský problém, 

tj. problém, který není možné pojmout bez kombinace poznatků několika vědních 

disciplín a na ně navazující praxe (právo, psychologie, sociologie), využívám v této 

práci v návaznosti na teoretická východiska také kombinaci několika metodických 

přístupů metody analýzy veřejné politiky (Howlett, Ramesh 1995) - strukturace 

společenského problému, rešerše a souhrn poznatků z  odborné literatury, analýza 

jednání vybraných aktérů, vývoj právního rámce ve sledované oblasti, analýza 

veřejného diskurzu prostřednictvím médií - internetu – viz seznam vybraných českých a 

zahraničních internetových stránek v seznamu literatury. Předmětem analýzy jsou děti 

ohrožené týráním, zneužíváním, zanedbáváním a samotný systém péče o děti ohrožené 

v komplexní rovině.  

 

Problematika násilí na dětech je oblastí, která se stává celospolečenským tématem. 

V policy analysis se společenský problém nejčastěji chápe jako rozdíl mezi tím, co je a 

co by mělo být, nikoli jako špatné podmínky samy o sobě (Veselý 2005). Tento problém 

pak musí splnit několik podmínek, aby byl veřejně politický a řešitelný prostřednictvím 

veřejných institucí: problém se v rozdílné míře dotýká života významného počtu lidí ve 

společenství, ve kterém žijí, tento problém je analyzovatelný a řešitelný veřejně 

politickými nástroji, je konkrétní a nelze ho vyřešit snadno a rychle (Bardach 2000).  

 

V rámci diplomové práce jsem využívala metody sběru dat (rozhovory s 

klíčovými aktéry), metody „produkce“ dat neboli heuristiky (strom problémů) a metody 

analýzy dat (analýza aktérů). V rámci sběru dat jsem získávala jednak primární data 

(rozhovory), dále sekundární data (analýza institucionálních rámců, analýza 

internetových diskusí).   

 

Strom problémů 
 
 Strom problémů je univerzální metoda identifikace, prioritizace a vizualizace 

problémů. Jedná se o diagram příčin a důsledků, tj. faktorů, které způsobují určitý 

problém. Kmen představuje klíčový problém, kořeny chápeme jako jeho příčiny a větve 
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jako jeho důsledky (Veselý, Nekola 2007: 218). Tento krok mi umožnil lépe si 

představit celou problematiku v kontextu výzkumného problému. 

 

Rozhovory s experty 
 

Rozhovory mapujících názory odborníků a pracovníků státní správy na 

problémy systému péče o ohrožené děti. Dotazování je výzkumný postup, při kterém 

jsou pomocí pokládání otázek a zaznamenávání odpovědí získávány informace o jedné 

či více skupinách lidí – o jejich vlastnostech, mínění, postojích nebo předchozích 

zkušenostech. (Veselý, Nekola 2007: 170). Osloveni byli pracovníci OSPOD, odborníci 

z neziskového sektoru, řídící pracovníci státní správy, lékaři.  

 

Analýza aktérů 
 
          Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či organizace, 

kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a 

zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky (Veselý, Nekola 2007: 

225-226). 

 

Analýzu aktérů je možno použít v různých fázích analýzy a tvorby politiky. Může 

sloužit k  pochopení toho, proč a jak byla v minulosti politika implementována, 

k vymezení různých perspektiv problému, nebo k odhadnutí proveditelnosti různých 

alternativ. Pomocí analýzy aktérů můžeme hodnotit a porovnávat různé alternativy 

řešení problému. Analýza aktérů nám pomáhá rozkrýt vztahy, které mají jednotliví 

aktéři mezi sebou (Veselý, Nekola 2007: 228).  

 

Rozlišuje dva typy analýzy aktérů v závislosti na účelu, kterému má sloužit, a 

dostupných časových, personálních a finančních zdrojích. Podrobnější je „výzkumná“ 

analýza, která trvá několik měsíců a má blízko k hloubkovému kvalitativnímu výzkumu. 

Druhým typem analýzy je analýza „rychlá“, která je založena na rychlém generování 

nápadů. (Veselý, Nekola 2007: 226).  

 

Pro účely práce jsem zvolila kombinaci obou uvedených analýz. Více do hloubky 

jsem se věnovala aktérům, se kterými se ohrožené děti setkávají na prvních místech 
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zjištění, že dochází k násilí (lékaři, OSPOD, Policie ČR, školská zařízení, občanský 

sektor).  

 

Sekundární sběr dat 
 

Pro sekundární analýzu jsem využila odbornou literaturu, přičemž hlavním 

zdrojem byly publikace předních odborníků na situaci dítěte v rodině, jako např.  

MUDr. Petr Pöthe, MUDr. Eva Vaníčková, prof. Igor Tomeš, MUDr. František 

Schneiberg a jiní, se kterými jsem se díky své profesi měla možnost setkala osobně. 

Dále jsem analyzovala data z výzkumu Nadace Sirius a občanského sdružení ROSA. 

V rámci sběru dat jsem se zúčastnila také několika seminářů a konferencí, např. 

semináře „Sanace je spolupráce“, který se konal 5. listopadu 2009 a pořádalo jej 

občanské sdružení STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny. Dále jsem se zúčastnila 

čtyřdenního kurzu „Psychologické dovednosti ve vztahu k domácímu násilí“, který se 

konal 14. – 17. prosince 2009 a v neposlední řadě jsem se podílela na organizaci 

konference „Rodina na prahu 21. století“, která se konala na půdě Ministerstva práce a 

sociálních věcí ve dnech 10. – 11. prosince 2009. Na všech těchto akcích jsem získala 

dostatek informací pro přehled v dané oblasti.  

 

Analýza institucionálních rámců 
 
 V rámci diplomové práce jsem analyzovala právní regulativy, které se dotýkají 

problematiky domácího násilí a práv dítěte. Nejdůležitějším právním dokumentem, 

který významně tuto oblast ovlivňuje, je zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. Zákon upravuje opatření sloužící k ochraně dětí a postup orgánů 

vykonávajících sociálně-právní ochranu. Opět díky mému pracovnímu úvazku na 

MPSV mám možnost pracovat s JUDr. Věrou Novotnou, jež je mimo jiné autorkou 

komentovaného vydání tohoto zákona. Komentář k zákonu byl zpracován podle 

poznatků a zkušeností načerpaných z praktické realizace zákona a z opakujících se 

otázek zejména orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a nestátních subjektů. 

  

Důležitým dokumentem je také Úmluva o právech dítěte. Ta představuje 

nejdůležitější dokument v oblasti práv dětí. Úmluva ukládá státům mimo jiné povinnost 

při všech činnostech týkajících se dítěti brát v úvahu plně a přednostně jeho zájmy. Dítě 
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má právo se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem, které se jej dotýkají, přičemž 

se jeho názorům musí věnovat patřičná pozornost. Stát má dítě chránit  před násilím a 

všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů nebo jiných osob starajících se o 

dítě (Bittner 2005: 9). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  

48  

5. Analýza systému péče o ohrožené děti v České 
republice  

 

V první části diplomové práce jsem se věnovala konkrétně jednomu typu ohrožení 

dítěte, a dětem ohroženým domácím násilím. V kapitolách věnujícím se analýze 

systému péče o ohrožené děti v České republice, se však již nebudu zabývat pouze 

dětmi ohroženými domácím násilím, ale také systémem komplexním, tudíž systémem, 

který v sobě zahrnuje všechna ohrožení rodin a jejich dětí. Není totiž možné, se při 

analýze tak složitého systému, zaměřit pouze na jednu problematiku ohrožení, jelikož se 

většinou setkáváme s tím, že se jednotlivá ohrožení dětí kumulují. Je zřejmé, že jinak 

bude systém pečovat o děti se syndromem CAN, jinak o děti, které se ocitly mimo 

vlastní rodinu a jinak například o děti  ohrožené sociálně patologickými jevy. Základ 

systému je ovšem stejný a skýtá v sobě určité problémy, nedostatky, které je důležité 

rozpoznat a posléze minimalizovat, aby byl systém co nejefektivnější.  

 

5.1. Komplexně pojatý systém péče o ohrožené děti v České  

republice 

 

Dětem ohroženým, jejichž počet neustále roste, jejich právům a ochraně se 

v České republice věnuje stát s rozsáhlou sítí institucí a organizací, kraje s obcemi s 

rozšířenou působností a nestátní neziskové organizace. Jejich úsilí je značně roztříštěné 

a nekoordinované. Často se výrazně vzdaluje ideálu komplexu systematického 

naplňování dětských práv. Zároveň převládá chybná filosofie péče o ohrožené a 

znevýhodněné děti, která je přímo zabudována v systému státních institucí, jež se 

výchovou a péčí o děti zabývají (Ministerstvo vnitra 2007). I vzhledem ke kritickému 

poddimenzování počtu sociálních pracovnic (až 500 případů ohrožených dětí na jedno 

pracovní místo) převládá administrativa v oblasti sociální práce na úkor vlastní práce 

terénní a případové. Tento stav nastává zejména v důsledku nedostatečné kapacity 

pracovníků pro práci s klientem z důvodu velkého množství klientů na jednoho 

pracovníka. Často také chybí multidisciplinární spolupráce na úrovni terénu, dělení 

klíčových kompetencí a sdílení informací mezi jednotlivými odborníky participujícími 

na systému péče o ohrožené děti (MPSV 2009). 

 



Diplomová práce  

49  

Popsaný stav vede zejména k tomu, že ohrožené děti a rodiny nejsou včas 

rozpoznávány, detekovány, a chybí tedy včasná a účinná pomoc. Nezřídka proto 

dochází k tomu, že nejčastější a značně pozdní sociální prevencí je odebírání dítěte z 

rodiny a jeho umístění do ústavní péče. Opomíjení prevence, a v tomto případě přímo 

nerespektování principu preambule Úmluvy o právech dítěte, je jádrem chybné filozofie 

a přístupu k péči o děti a rodinu. Nejjednodušší a nejlevnější cestou je zabránit 

špatnému zacházení s dětmi dříve, než se vůbec objeví (MPSV 2009). 

 

5.1.1. Situace v České republice 

 

          V případech, kdy je dítě ohroženo špatnou situací v rodině (ať už se jedná o násilí, 

zanedbávání apod.), nastupuje stát, na jehož roli garanta ochrany ohrožených dětí a péče 

o ně se ne všichni shodují. Do systému péče o ohrožené děti však vstupují i další 

subjekty. Na následujícím schématu je vidět konkrétní komplikovanost celé oblasti 

(Sirius 2008: 20). 

 

Obrázek č.1: Schéma řešení problémů ohrožených dětí  

 

(Zdroj: Sirius 2008: 20) 
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          Ze schématu můžeme ihned vidět, co je na systému péče o ohrožené děti nejvíce 

kritizováno, a to roztříštěnost mezi resorty a nejednotnost péče o ohrožené děti 

stejně jako potenciální možnost nevyřešení problému pomocí velkých kolektivních 

zařízení. Rovněž je ze schématu patrné, že každý resort vnímá dítě jinak: školství 

nejvíce jako žáka, kterého je třeba vzdělat a vychovat, zdravotnictví jako pacienta, 

kterého je třeba ochránit zejména zdravotně, sociální věci jako objekt snah o zlepšení 

jeho celkové sociální situace, policie jako oběť, nebo jako pachatele trestných činů, a 

každý se snaží řešit problematiku ze svého pohledu. Základním článkem státního 

systému péče o ohrožené děti jsou pak zejména pracovníci OSPOD. Většinu jejich 

pozornosti vůči rodinám tvoří podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

případy, kdy se rodina dostane do ekonomických problémů, tj. dlouhodobě neplatí 

nájem, splátky za půjčky, nepracuje, nevystačí s dávkami apod. Na druhém místě je pak 

neplnění socializační a výchovné funkce rodiny (rodina nehlídá docházku a prospěch 

apod.) nahlášené školou (Sirius 2008: 21). 

 

Mezi nejčastějšími typy rodin, které se do systému péče o ohrožené děti v České 

republice dostávají, patří: 

� Rodina, která nemůže dobře plnit péči o dítě 

� Rodina, která neumí pečovat o dítě, tj. zanedbává je a neplní některé funkce 

rodiny z následujících důvodů – jde o rodiče, kteří sami byli zanedbáváni, 

zneužíváni nebo sami vyrostli v kolektivních zařízeních, a nevědí proto,  

co znamená funkční rodina 

� Rodina, která nechce řádně pečovat o dítě, dítě fyzicky zneužívá, týrá, nutí 

k práci nebo je odloží hned po narození apod.  (Sirius 2008: 22). 

 

          Rodiny, které nemohou nebo neumějí pečovat o dítě, by měly být sanovány, měla 

by jim být poskytnuta péče a pomoc a dítě by mělo v takové rodině zůstat. Pouze 

rodiny, které nechtějí řádně pečovat o dítě, by měly být řešeny primárně pomocí 

nástrojů sloužících k odběru dítěte z rodiny (Bechyňová, Konvičková  2008: 14). 

 

U rodin, které však nechtějí řádně pečovat o své dítě, bývá navíc problém v tom, 

že se o nich z velké části pracovníci OSPOD vůbec nedozvědí, protože neexistuje 

systém jejich vyhledávání a diagnostikování a jejich zjištění je závislé na pediatrech, 
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učitelích a na celé veřejnosti a na tom, aby takové případy vůbec někdo oznámil (Sirius 

2008: 23). 

 

5.1.2. Možnosti zachování zázemí vlastní rodiny 

 

Velkým problémem ohrožených rodin je situace, kdy se dítě ocitá bez rodinného 

zázemí a kdy společnost svými institucemi přebírá jeho výchovu a péči o ně. Avšak do 

kompetence zmíněných společenských institucí spadají dva nutné předstupně - na 

prvním místě prevence a na druhém sanace vlastní rodiny. 

 

5.1.2.1. Prevence 

 

Prevence jakékoliv sociální patologie, a zvláště ovšem patologie rodiny, jejímž 

produktem jsou opuštěné děti přicházející do veřejné péče, má v podstatě tři stupně, 

a sice na prevenci primární, sekundární a terciární.  

 

Účelem primární prevence je zabránit násilí a toho je možno dosáhnout buď 

odstraněním příčin, nebo vytvořením takových podmínek, aby se násilí nemohlo 

uplatnit. Tato opatření na celospolečenské úrovni vytváří klima společnosti a hovoříme 

o nespecifické primární prevenci. Další opatření, zejména osvěta, vzdělávání atd. jsou 

již specifickou primární prevencí, kde je jasně definovaný cíl změny postojů a chování 

občanů, odborníků, dětí a jednotlivé aktivity určují dílčí kroky k naplnění (Kolektiv 

autorů 2008: 21).  

 

          Účelem sekundární prevence je včasná detekce rizik a zabránění jejich působení 

tím, že ohrožené děti budou dlouhodobě lékařem sledované a jejich rodiny či jiná 

sociální prostředí sanována. Toho je možno dosáhnout pravidelným monitoringem na 

základě screeningu (Kolektiv autorů 2008: 21). 

 

Terciální prevence představuje resocializační a reintegrační opatření cílená na děti jako 

oběti trestných činů, pachatele protiprávního jednání a na lokality, které jsou danou 

formou násilí zasaženy. Účelem terciální prevence je zabránit prohloubení traumatu, 

zabránění rozvoji nevratných následků, komplikací, ale také systémového násilí, které 

může být zdrojem polyviktimizace dětí (Kolektiv autorů 2008: 21). 
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5.1.2.2. Sanace vlastní rodiny 

 

Jedním z nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti zvládají obtížně je sanace 

rodiny. Důsledkem těchto obtíží bývá neprospívání dítěte v rodině. Jde o rodiny, které se 

často dlouhodobě ocitají v situaci nejrůznějších starostí – existenční nejistota, strach ze 

ztráty bydlení, nestabilní a nejisté vztahy v rámci užší i širší rodiny, sociální pozice 

outsidera na okraji společnosti. 

 

Obtíže se nabalují jedna na druhou a rodičům pak často nezbývá energie na nic 

jiného než na útěk před nimi. Špatné prospívání dítěte nebývá v těchto případech 

většinou důsledkem záměrného ubližování ze strany rodičů, ale je spíše projevem jejich 

snížené kapacity vyladit se na dítě a jeho potřeby. V těchto situacích obvykle hovoříme 

o zanedbávání péče (Bechyňová, Konvičková 2008: 32). 

 

Cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte  

a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná  

se o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu, k realizaci 

kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění do ústavní výchovy nebo k umožnění 

jeho bezpečného návratu domů. Role týmu sanace rodiny spočívá v podpoře jednotlivých 

členů rodiny. Je třeba je přivést k tomu, aby rozpoznali zdroje svých těžkostí a možnosti, 

jak je změnit či odstranit. Rodiče často nedůvěřují sociálním pracovníkům a institucím, 

obávají se změn a nevěří, že by jich byli schopni. Mají proto tendence k odvracení 

pozornosti pomáhajících pracovníků od podstaty svých těžkostí, bagatelizují je, mnohdy 

na ně nemají reálný náhled. Není výjimkou transgenerační předávání modelů chování, jež 

prohlubují negativní dopad na kvalitu života dítěte i rodiny (Bechyňová, Konvičková 

2008: 58). 

 

Sanace rodiny se týká formálních stránek rodiny i obsahových stránek rodičovství. 

V praxi se osvědčuje začínat s formálními stránkami rodiny, protože jsou pro rodiče 

bezpečnější a přímo ovlivňují možnost jejich vyladění na obsah rodičovství. Když rodina 

nemá peníze na jídlo a hrozí jí ztráta bydlení, rodiče nemají kapacitu zajímat se o význam 

společné hry se svými dětmi. Od začátku sanace rodiny je ale třeba s rodiči mluvit 

o formálních i obsahových stránkách rodinného života a zjišťovat, jaké mají představy 

o své roli a o rolích ostatních členů týmu. Předejde se tím nedorozuměním, která vznikají 
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dlouhodobým zaměřením pozornosti pouze na řešení formálních stránek rodiny (MPSV 

2008). 

 

Mnozí rodiče dětí ohrožených odebráním mimo rodinu považují otázky rodičovství  

za svou soukromou záležitost. Zároveň vnímají, že nedostatky v těchto oblastech jsou 

riziky pro odebrání dětí. Aby byli schopni blíže se věnovat svému rodičovskému 

chování, potřebují od začátku spolupráce vědět, že s nimi i o těchto aspektech budou 

pracovníci mluvit otevřeně, že budou mít právo říci „ne“, že jim pracovníci budou 

naslouchat bez zahanbování, že budou podporováni tak, jak to budou považovat za 

přiměřené. Ve zpětnovazebních rozhovorech rodiče často sdělují, že si nejvíce vážili 

respektu – že „byli bráni takoví, jací jsou, a necítili se za to ponižováni“ (Bechyňová , 

Konvičková 2008: 64).        

 

5.1.3. Transformace systému péče o ohrožené děti 

 

Jak bylo uvedeno výše na schématu č.1 na straně 49, je hlavním problémem 

systému péče o ohrožené děti v České republice roztříštěnost a nejednotnost systému. 

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti by proto měl být naší 

prioritou. V této části práce se pokusím s pomocí rozhovorů expertů ukázat, jak 

současný systém vypadá, a jak by bylo třeba jej transformovat, v jakých oblastech a 

jakým směrem. Rozhovory byly provedeny v různých krajích po České republice. 

S žádostí o rozhovor jsem se obrátila na čtyři pracovníky orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí (konkrétně Mgr. Gabriela Veselá z Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

Mgr. Radka Šuplerová z Krajského úřadu Královehradeckého kraje, Ing. Karel 

Giampaoli z Krajského úřadu Ústeckého kraje, Mgr. Lucii Novákovou – v době vedení 

rozhovoru z Krajského úřadu Vysočina, v současné době pracuje na MPSV), a tři 

pracovníky neziskového sektoru (konkrétně Kateřina Nečesaná, DiS. – Arkáda Písek, 

Bc. Dita Derichová – FOD Opava, Mgr. Martina Konvrzková – STŘEP, o.s.). Celkem 

tedy proběhlo 7 rozhovorů s odborníky. Daný vzorek jsem provedla náhodným výběrem 

– losováním. Rozhovory proběhly během měsíce října a listopadu. Otázky byly vedeny 

jako otevřené a byly směřovány na současný systém péče o ohrožené děti, na jeho 

nedostatky a návrhy řešení z praxe odborníků.     
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Dne 19. ledna 2009 projednala vláda materiál „Návrh opatření k transformaci 

a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“. Tento materiál byl 

dalším krokem v procesu sjednocování systému práce s ohroženými dětmi a rodinami a 

je dílčím naplněním úkolů uložených Analýzou současného stavu institucionálního 

zajištění péče o ohrožené děti. Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče 

o ohrožené děti je vůbec prvním meziresortním vyjádřením vůle ke spolupráci na 

změně. Přestože jednotlivé resorty dlouhodobě usilují o zkvalitňování práce 

s ohroženými dětmi, tyto aktivity jsou nekoordinované a někdy dokonce protichůdné. 

Předpokladem pro jakoukoliv zásadní změnu proto bylo v první řadě překonání 

vzájemného resortního vymezení a nastolení společných postupů. Vládní iniciativu je 

tedy nutné vnímat jako impuls k zahájení procesu koncepčních, legislativních, 

metodických a vzdělávacích aktivit vedoucích ke změně systému (MPSV 2009). 

 

Výsledkem mezirezortní spolupráce je Národní akční plán k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti (dále Národní akční plán, NAP), který definuje 

klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. NAP 

jako celek je koncipován meziresortně, tedy navrhovaná opatření se týkají všech složek 

systému práce s ohroženými dětmi a rodinami bez ohledu na resort, který je za danou 

oblast zodpovědný. Cílem Národního akčního plánu je také oslovení veřejnosti, které se 

téma Národního akčního plánu úzce dotýká (MPSV 2009).  

 
Cíle transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami 
 

� zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny 

(ukotvením společných standardů kvality péče o ohrožené děti, nastavení 

systému celoživotního vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené 

děti, síťováním a optimalizací služeb pro ohrožené děti a rodiny, přenesením 

důrazu na primární prevenci, která zabrání zbytečnému, byť krátkodobému, 

umisťování dětí do ústavní péče, optimalizací řízení, kontroly a financování péče 

o ohrožené děti), 

� sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte 

(případová konference, individuální plán práce s klientem), 

� snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče 

posílením preventivní složky práce s ohroženým dítětem a rodinou, rozvojem 
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podpůrných služeb pro ohrožené dítě a rodinu, navýšením počtu kvalifikovaných 

pracovníků, 

� zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a 

rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní 

úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj 

(MPSV 2009). 

 

 

Obrázek č.2: Cílový stav transformace systému péče o ohrožené děti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Autorka 2010) 

 

Zde pro názornost uvádím poměr „služeb“ v síti jednoho regionu. Základnu tvoří 

služby na podporu zdravé rodiny, včetně rodin náhradních, tedy prevence, dále terénní 

služby a doprovázení. Těchto služeb je třeba nejvíce, abychom předcházeli ohrožení 

dítěte a rodiny. Dojde-li na situaci, kdy je třeba dítěti a rodině dodat specializované 

služby, pak to mají být služby ambulantní. Pokud není v zájmu dítěte, aby setrvalo ve 

své původní rodině, nebo to z jakéhokoliv důvodu není možné, pak by na řadu měla 

Ústavní 
péče 

 

Náhradní rodinná péče 

 
Specializované ambulantní služby na úrovni 

kraje 

 
Služby na podporu zdravé rodiny, včetně náhradních rodin, 

preventivní a krizové služby 
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přijít náhradní rodinná péče a teprve poté, nelze-li jinak, péče ústavní. V současné době 

je ústavní péče využívána nadměrně a mnohdy zbytečně. 

 

Principy transformace: 

� hlavním záměrem transformace je vytvoření takového systému péče o děti a 

rodiny, který umožní, aby každé dítě žilo plnohodnotný život a dostávalo se mu 

příležitostí pro jeho všestranný rozvoj; 

� transformace je dlouhodobý proces 

� transformace se děje za využití stávajících zdrojů (personálních, materiálních, 

finančních) 

� transformace je týmová práce (mezirezortní) (MPSV 2009) 

 

Současný systém péče 

 

O stavu současného systému péče o ohrožené děti bylo řečeno již mnoho, ve 

stručnosti uvádím shrnuté nedostatky, na které transformace reaguje. 

 

Současný systém péče je charakteristický: 

 

� Roztříštěností v oblastech řízení, kvality, legislativy a financování 

� Nejednotností postupů jednotlivých aktérů  

� Názorovou roztříštěností v oblasti nejlepšího zájmu dítěte  

� Nespoluprací jednotlivých aktérů a rezortů 

� Neefektivními systémy kontroly a absence nastavení kvalitativní úrovně (MPSV 

2009). 
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Obrázek č.3: Současný systém péče o ohrožené děti dnes z pohledu ohroženého 

dítěte a rodiny 

 

(Zdroj: Nováková 2009) 

 

 

Takto vypadá systém péče o ohrožené děti dnes z pohledu ohroženého dítěte a 

rodiny, která se do systému dostává. Jak již bylo řečeno, systém je roztříštěný, 

nehospodárný a nevyhovuje požadavku na nejlepší zájem dětí (Šuplerová 2009). Tučně 

jsou vyznačena zařízení residenčního, institucionálního typu, kurzívou pak instituty 

náhradní výchovy na bázi rodiny (náhradní rodinná péče) a služby terénní nebo 

ambulantní. Do budoucna bychom si všichni přáli tento poměr otočit (Šuplerová 2009). 
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Obrázek č.4: Příklad transformace - přeskupení sítě služeb 

 

 

(Zdroj: Autorka 2010) 

 

Zde je příklad transformace - přeskupení sítě služeb, přičemž vycházím z 

původního schématu současné podoby systému. Podle Mgr. Novákové by například 

diagnostika dětí by měla proběhnout včas, ještě před rozhodnutím soudu, aby se děti 

vůbec neocitaly v diagnostických ústavech a mohla pro ně být navržena vhodná péče 

nebo služby, pokud možno ambulantní. Finanční prostředky a odborné kapacity, 

kterými dnes disponují diagnostické ústavy je možno použít na ambulantní služby nebo 

prevenci. Stejně tak zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kojenecké ústavy 

mohou své odborné a materiální kapacity využít pro služby na podporu rodin či 

náhradních rodin (Nováková 2009). 

 

Proto, aby systém péče o ohrožené děti vyhovoval požadavkům na nejlepší zájem 

dítěte (nejlepší zájem dítěte viz str. 15), je třeba jej změnit v následujících oblastech:  

� Síť 

� Kvalita 

� Řízení 

� Financování 

� Legislativa (MPSV 2009) 
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Obrázek č.5: Klíčové oblasti změny v rámci transformačního procesu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Autorka 2010) 

 

V současném systému práce s ohroženými dětmi a rodinami v České republice 

zcela chybí komplexní a validní informace (kvantitativní i kvalitativní) popisující 

strukturu klientů, personální, finanční zajištění a řízení systému. Existují dílčí (rezortní) 

analýzy a statistická sledování, avšak ta nejsou vzájemně propojitelná, sledují různá 

kritéria a není možné z nich získat celkový náhled na práci s ohroženými dětmi a 

rodinami (MPSV 2010). Často se setkáváme s tím, že data, která jsou k dispozici, jsou 

navíc často nepřesně až účelově interpretována, což vede ke zkreslenému vnímání 

problematiky ohrožených dětí ze strany odborné i laické veřejnosti (Veselá 2009, 

Nečesaná 2009).  

 

Proto, aby opatření v rámci transformace byla efektivní a cílená, je nutné nejprve 

jednotlivé oblasti systému analyzovat.  
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Obrázek č.6: Síť služeb pro ohrožené dítě a rodinu 
 
 

 

(Zdroj: Nováková 2009) 

 

 V každém kraji by měl být vybudován určitý set neboli síť služeb. Síť služeb pro 

ohrožené dítě a rodinu má tři základní pilíře: služby prevence, síť náhradních rodin a 

pobytová zařízení. Prevence by měla tvořit bázi práce s ohroženou rodinou a dítětem, 

zejména doprovázením a poradenstvím ohroženým rodinám v jejich přirozeném 

prostředí, s cílem snížit počet dětí umisťovaných mimo rodinu (MPSV 2010). Pro děti, 

které ze závažných důvodů nemohou ve vlastní rodině zůstat, je třeba, abychom zajistili 

co nejvíce stabilních a kvalitních náhradních rodin, které budou při péči o přijaté děti 

dostatečně podporovány sítí odborných služeb (Nováková 2009). Protože všechny děti 

nemohou nebo nechtějí být umístěny do náhradní rodiny, je nutnou součástí služeb pro 

ohrožené dítě a rodinu také síť pobytových zařízení. Tato zařízení by měla poskytovat 

odborné komplexní služby, měla by být vzájemně provázána a svou kapacitou by měla 

naplňovat požadavek rodinného prostředí. Některá z pobytových zařízení mohou být 

transformována na ambulantní služby, krizová zařízení apod.(MPSV 2010).  
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Cílem transformace sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny je pokrytí každého 

regionu (kraje) službami pro ohrožené dítě a rodinu tak, aby tyto služby byly 

odpovídající kvality (dle standardů kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami), 

odpovídající kvantity (vzhledem k počtu ohrožených dětí a rodin – tak, aby služby pro 

ohrožené děti a jejich rodiny nebyly zajišťovány mimo region) především terénní a 

ambulantní, flexibilní (přizpůsobení se aktuální potřebě ohrožených dětí a rodin  

v regionu), specializované (tak, aby byly v rámci regionu dostupné úzké specializace), 

vzájemně kompatibilní a regionálně a místně prostupné (tak, aby bylo možné reagovat 

na aktuální potřebu ohroženého dítěte a rodiny) (MPSV 2010). Je třeba definovat 

typologii služeb pro ohrožené dítě a rodinu (tj. služby nad rámec sociálních služeb, 

aktivit sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnických, pedagogických a dalších 

odborných služeb) a vytvořit metodiku síťovaní služeb (analýza potřeb, typologie služeb 

vzhledem k dostupnosti, vzájemné propojení služeb). V rámci síťování služeb pro 

ohrožené děti a rodiny by pak měly být využity jak služby stávající, tak nově vzniklé 

služby (Nováková 2009). 

 

  

Obrázek č.7: Oblast kvality  

 

 

(Zdroj: Nováková 2009) 

 

V oblasti kvality je třeba vypracovat standardy kvality péče o ohrožené děti a 

rodiny a to jednak v podobě národních minimálních standardů, které by se vztahovaly 



Diplomová práce  

62  

na všechny aktéry systému a dále typové standardy, které budou specializované dle typu 

péče o ohrožené děti. Standardy kvality pomohou nastavit stejnou úroveň kvality ve 

všech segmentech systému, budou ale také vodítkem pro pracovníky samotné a měly by 

pomoci vytvořit i pro ně bezpečné prostředí pro výkon jejich povolání. V oblasti 

vzdělávání je třeba vytvořit společný minimální vzdělávací základ tak, aby se všem 

aktérům v systému dostalo základního vzdělání a sjednotila se tak východiska přístupů k 

ohroženému dítěti a jeho rodině. Naprosto nezbytné je zavedení supervize (Nováková 

2009). 

 

Obrázek č.8: Řízení systému péče o ohrožené děti 
 

 

(Zdroj: Nováková 2009) 

 

Další oblastí, kterou je třeba změnit je oblast řízení. Systém  péče o ohrožené děti 

je řízen v současnosti odlišně v rámci jednotlivých rezortů, je zde kombinována role 

státní správy a samosprávy (Nováková 2009). Z hlediska klienta není tento způsob 

řízení optimální, neboť metodické vedení pracovníků je zajišťováno jinými subjekty než 

vedení personální – je tedy omezena jak vymahatelnost požadovaných postupů, tak i 

odborná záštita pracovníků. Základním cílem optimalizace řízení práce s ohroženými 

dětmi a rodinami je posílit ochranu práv klienta – možnost objektivního vyhodnocení 

situace, odvolání, dosažení nápravy. Z hlediska pracovníků je třeba zajistit jasné 
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ukotvení jejich pozice a výkonu jejich práce - jednotné metodické vedení,  jasné 

vymezení odpovědnosti  za výkon ochrany dětí a kontroly výkonu. Řízení výkonu práce 

s ohroženými dětmi a rodinami se musí vztahovat rovnocenně ke všem subjektům – 

státním i nestátním. Nestátní organizace budou vykonávat práci s ohroženými dětmi a 

rodinami podle standardů kvality práce, stejně jako státní instituce (Giampaoli 2009).  

 

  

 
Obrázek č.9: Změna financování systému péče o ohrožené děti 

 

(Zdroj: Autorka 2010) 

 

Je třeba také změnit finanční toky v systému. V současné době např. ústavní péče 

v resortu ministerstva školství stojí ročně 2 miliardy Kč. Tyto prostředky by měly být 

přesměrovány do prevence, do NRP a ambulantních služeb (Derichová 2009).  
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Obrázek č.10: Financování systému péče o ohrožené děti 

 

 
 

 

(Zdroj: MPSV 2010) 

 

Financování práce s ohroženými dětmi a rodinami je roztříštěno z důvodu 

rezortního dělení systému. Formy práce s ohroženými dětmi zajišťované jednotlivými 

rezorty jsou financovány podle odlišných kritérií. Financování není nijak navázáno na 

kvalitu a efektivitu poskytované péče. Neexistuje kompletní přehled financování ze 

všech úrovní veřejných rozpočtů (státní, krajské, obecní), není kompletní přehled o 

dalších finančních zdrojích adresovaných na danou problematiku (NNO, soukromé). 

Rozdělení řízení a financování péče o ohrožené děti a rodiny do působnosti tří 

ministerstev (MZ, MŠMT, MPSV) zvyšuje nákladnost systému (MPSV 2010).  

 

V oblasti financování systému péče o ohrožené děti a rodiny je třeba učinit řadu 

změn. Jako hlavní lze uvést přesměrování finančních toků z oblasti ústavní péče do 

oblasti prevence. Jedna koruna vydaná na prevenci ušetří 100 korun v péči ústavní. Zde 

jde pouze o přeliv financí, nikoliv jejich navýšení (Konvrzková 2009). Mezi 

nedostatečně finančně ošetřené oblasti patří otázka dětí opouštějících náhradní výchovu, 

ať už jde o výchovu v pěstounské péči nebo v ústavu. V tomto ohledu je jedním z 

východisek rozvinutí sítě domů na půli cesty a dále podpora výstavby podporovaných 

bytů (tzv. vstupních bytů), které jsou určeny pro osoby, které mají ztížený přístup 
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k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace 

(Konvrzková 2009).                                                                                                                                                 

 

Obrázek č. 11: Legislativa  

 
(Zdroj: MPSV 2010) 
 

Výše zmiňovaná opatření se s největší pravděpodobností však neobejdou bez 

novelizací zákonů. Na obrázku č. 11 uvádím některé z nich.  

 
 

 

5.1.4 Analýza aktérů v systému péče o ohrožené děti  

 

          Problematikou péče o ohrožené děti se v ČR zabývá řada státních, samosprávných 

i neziskových subjektů. Jedná se zejména o resorty vnitra, práce a sociálních věcí, 

školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví. Vedle uvedených resortů se 

problematikou ohrožených dětí zabývají i meziresortní orgány, např. Republikový 

výbor pro prevenci kriminality apod. Řadu úkolů dále plní kraje a obce s rozšířenou 

působností. Vedle veřejnoprávních orgánů působí v rámci republiky řada nestátních 

neziskových organizací, které poskytují řadu služeb v oblasti prevence (Ministerstvo 

vnitra 2007: 16).  
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          V následující části práce budou analyzováni klíčový aktéři problematiky ohrožení 

dítěte. Rozděleni budou podle aktérů, kteří se angažují v prvotní fázi zjištění ohrožení a 

dále pak aktéři, s vysokým vlivem na utváření samotného systému péče o ohrožené děti, 

na ministerské úrovni. 

 

5.1.4.1. Hlavní aktéři v systému péče o ohrožené děti  

 

          Mezi hlavními aktéry této části budou považování ti, kteří přichází s ohroženými 

dětmi do styku primárně. Jsou jedni z těch, které ohrožené rodiny, popřípadě samotné 

dítě vyhledají na prvním místě bezprostředně po útoku. 

 

Lékaři a zdravotníci 
 

          Lékaři a zdravotníci mohou být jedni z prvních, na koho se oběť domácího 

násilí obrátí, a to zejména v situacích bezprostředně po útoku. Zranění způsobená 

v situacích domácího násilí nejsou nijak ojedinělá. Je důležité, aby se zdravotníci 

pacientů zeptali na skutečné příčiny zranění, na to, kdo to způsobil, a do zdravotní 

dokumentace přesně zaznamenali, jakým způsobem ke zranění došlo, popsali rozsah a 

typ zranění, jakou dobu si léčení pravděpodobně vyžádá, jaká způsobí poškozené osobě 

omezení (ROSA 2008: 50). 

 

          Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky z roku 2006 byla vydána 

metodická opatření pro postup lékařů při poskytování péče osobám ohroženým 

domácím násilím. Podle tohoto metodického postupu by měli lékaři postupovat i 

v případě, že mají pouze podezření na možný výskyt násilí v rodině. Lékaři pak mají 

v případě zranění dětí oznamovací povinnost (ROSA 2008: 50).  

 

          Nesplnění oznamovací povinnosti je možné sankciovat jako přestupek či jako jiný 

správní delikt podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Rovněž má každý povinnost 

překazit spáchání trestného činu týrání osoby. Příkladem takového překažení je včasné 

oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 

33). 
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          Podle výše zmíněného je vidět, že se jedná o významné prolomení povinné 

mlčenlivosti zdravotníků ve vztahu k týraným a pohlavně zneužívaným dětem, jelikož 

v těchto případech se povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního 

předpisu nelze dovolávat (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 33). 

 

          „Podle MUDr. Pavla Biskupa, dětského lékaře, si každý praktický lékař pro děti 

a dorost jistě musí přiznat, že při výkonu své praxe zažil nejrůznější diagnostické 

rozpaky. Ne vždy se z anamnézy získané od doprovodu dítěte a pediatrického vyšetření 

podaří okamžitě, v ordinaci, stanovit stoprocentní diagnózu. Mnohdy se lékaři do jeho 

klinického nálezu vtírá i psychologický a sociální aspekt potíží vyšetřovaného dítěte. 

V mnoha případech zkušený praktický lékař pro děti a dorost dokáže rozpoznat, v jaké 

péči v rodině je dítě vychováváno. V krajních případech vycítí, zda je vyšetřované dítě 

milováni, anebo nenáviděno (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 14). 

 

          V praxi praktického lékaře pro děti a dorost neznám konfliktnější situaci 

v kontaktu s rodiči, nežli při vyslovení podezření z toho, že své dítě zanedbávají, 

zneužívají či týrají. I právě z tohoto důvodu metodický pokyn pro postup praktického 

lékaře pro děti a dorost při podezření z jakýchkoliv forem domácího násilí na dítěti krok 

za krokem vede jeho diferenciálně diagnostické uvažování, způsob oznamovací 

povinnosti a záznam do zdravotnického dokumentace(Ministerstvo zdravotnictví 2008: 

14). 

 

          Obor pediatrie je oborem interdisciplinárním. Zvláště při podezření z týrání či 

zanedbávání je potřeba konstatovat, že tuto diagnózu nestanoví pouze praktický lékař 

pro děti a dorost. Na postup praktického lékaře pro děti a dorost při oznámení svého 

podezření pak nutně naváže komunikace dalších i mezioborových odborníků péče o dítě 

a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte. Postup praktického lékaře pro děti a dorost 

při podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání často doslova zachránil dítěti život. 

V mnoha případech se díky pediatrovi otevřel dítěti lepší život v nové, fungující 

náhradní rodině.“ (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 15). 

 

          „Podle MUDr. Františka Schneiberga není dramatičtějšího propojení 

somatických, psychických a sociálních aspektů v duchu známé definice zdraví podle 

Světové zdravotnické organizace, než je diagnóza zneužívaného, zanedbávaného a 
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týraného dítěte. V praxi se však bohužel stále ještě ukazuje, že si mnoho zdravotníků a 

lékařů toto propojení neuvědomuje. Důsledkem je potom neodborný přístup, který 

ohrožuje zdraví a vývoj již touto diagnózou těžce poznamenaného dítěte (Ministerstvo 

zdravotnictví 2008: 11). 

 

          Mediální zájem o tuto problematiku by měl vést lékaře k tomu, aby se snažili dítěti 

takto poznamenanému co nejrychleji a co nejodborněji bez velkého ohlasu pomoci. 

Jinak to za ně amatérsky k neprospěchu dítěte bude dělat někdo jiný, ať už mezi 

občanskými sdruženími či nadšenými laiky (Ministerstvo zdravotnictví 2008: 11). 

 

          A protože nejlepší pomoc spočívá v prevenci, je nutné, aby lékař uměl rozpoznat  

i drobné známky zanedbávání, týrání, zneužívání, a to nejen viditelné somatické, ale  

i psychické, aby uměl detekovat jemné nuance vztahů rodičů a dítěte, zájmu a péče  

o něj. Jedině tak může zasáhnout ve prospěch dítěte(Ministerstvo zdravotnictví 2008: 

11). 

 

Primární zdravotní péče o dítě je zajišťována pediatrem, který poskytuje 

komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Pediatrie je tedy nedílnou 

součástí péče o dítě. Dětští a dorostoví lékaři mají své významné postavení zejména v 

prevenci syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Často se stávají 

klíčovými osobami, které mohou detekovat týrání či zanedbání dítěte, jež vyšetřují. S 

dětskými pacienty se setkávají nejen pediatři, ale také chirurgové a ostatní zdravotnický 

personál. Velice důležitá je pak úloha každého z nich v celém procesu diagnostiky 

týrání, neboť jejich vyšetření se často stává odborným základem, od kterého se odvíjí 

další postup. Není tedy nutné připomínat, že lékaři a zdravotnická zařízení jsou 

nezbytným článkem v multidisciplinárním přístupu k ohroženým dětem a že je v těchto 

případech nutná vzájemná informovanost a kooperace všech odborníků a organizací a 

koordinace postupů (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 20).   

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí  
 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je státním orgánem, který 

zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí. Jedná se o ochranu práva dítěte na příznivý 

vývoj a řádnou výchovu a ochranu oprávněných zájmů dítěte. Úloha OSPOD spočívá 
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především ve vyhledávání ohrožených dětí vyžadujících zvláštní ochranu a vedení 

evidence dětí a jejich rodin, kde bylo zjištěno nebezpečí ohrožení zdraví či  vývoje 

dítěte a v neposlední řadě poskytnutí okamžité pomoci dětem, které jsou na životě či 

zdraví ohroženy. Rodinám poskytují nebo zprostředkovávají poradenství a mohou 

iniciovat soudní řízení o výchovných opatřeních. Působí na rodiče, aby plnili své 

povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, případně působí ve smyslu 

obnovení narušených funkcí rodiny (Krausová, Novotná 2006: 102). OSPOD jsou 

ustanoveny opatrovníkem dítěte u soudních řízení, podávají návrh na nařízení ústavní 

výchovy a vydání předběžného opatření o svěření dítěte určité osobě. Též mají zákonem 

uloženou povinnost sledovat dodržování práv dítěte ve všech školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních sociální péče, ve zvláštních dětských 

zdravotnických zařízeních a v obdobných zařízeních. Sledují zejména rozvoj tělesných 

a duševních schopností dětí, ověřují důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení a 

zjišťují, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči. V oblasti náhradní rodinné 

péče pak přijímají žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či 

pěstouny, vyhledávají vhodné děti do náhradní rodinné péče a sledují vývoj dětí 

svěřených do péče jiné fyzické osoby, nebo do pěstounské péče (V zájmu dítěte, o.s. 

2009: 18).   

 

Sociálně-právní ochranu zabezpečují sociální pracovníci, kurátoři pro mládež a 

protidrogoví koordinátoři. Sociální pracovníci jsou klíčovými osobami v péči o 

ohrožené děti, proto jsou v časté spolupráci se školami, školskými zařízeními, 

zdravotnickými zařízeními a dalšími státními či nestátními organizacemi (V zájmu 

dítěte, o.s. 2009: 18).   

 

          Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí  se oběti domácího násilí obracejí 

zejména v situacích, kdy jsou násilím ohroženy děti, jako svědci násilí mezi rodiči nebo 

přímo jako oběti. Úloha sociálních pracovnic je při identifikaci a prevenci pokračování 

násilí v rodině (ROSA 2008: 40). 

 

          Pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí využívají zákonné nástroje 

k ochraně ohrožených dětí a jsou autoritou, která může činit kroky nezbytné k zajištění 

bezpečí dětí žijících v nebezpečných situacích. Ochrana dětí je komplexní, náročná  

a v některých případech může představovat i riskantní práci. Pracovníci sociálně-právní 
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ochrany dětí musí být schopni rychle prošetřit, identifikovat a vyhodnotit situaci.Cílem 

intervencí orgánů sociálně-právní ochrany dětí je ochrana dětí před týráním a 

zanedbáváním. Jak již bylo řečeno, děti, které jsou svědky násilí v rodině, vykazují 

shodné symptomy jako děti, které byly fyzicky, sexuálně nebo emočně týrány 

(Hershorn, Rosenbaum, 1985: 264).  

 

          Praxe ukazuje, že i když existuje rozsáhlá evidence negativních důsledků násilí 

v rodině na děti, které jsou jeho svědky, a podobnost obtíží, které se u nich vyskytují 

s těmi, které se objevují u dětí týraných, reakce orgánů sociálně-právní ochrany dětí na 

situaci dětí, svědků domácího násilí se mnohdy liší od zásahů v situacích, kdy jim bylo 

oznámeno, že nějaké dítě je zanedbáváno nebo fyzicky, sexuálně či psychicky týráno. 

Nejasné strategie a postupy orgánů sociálně-právní ochrany dětí v otázce toho, zda je 

dítě, které je svědkem násilí v rodině, také dítětem ohroženým, pak vedou k různorodým 

reakcím s intervencí.  

 

          Legislativa v oblasti sociálně-právní ochrany dětí však udává zcela jasný směr, 

kterým by se rozhodování ve výše zmíněné otázce mělo ubírat. Klademe-li si otázku, 

jak nejlépe pomoci dítěti, které vyrůstá v rodině, kde dochází k násilí, musíme si 

uvědomit, že dítě bude v bezpečí pouze tehdy, pokud bude zastaven cyklus násilí a 

pokud bude v bezpečí i jeho matka. Je tedy v zájmu dítěte, aby bylo pomoženo osobě, 

která je obětí násilí v rodině a  aby byla násilná osoba shledána za své násilné chování 

zodpovědnou (Krausová, Novotná 2006: 98). 

 

          V případech, kdy je orgán sociálně-právní ochrany dětí informován o násilí 

v rodině nebo z dostupných informací pojme takové podezření, je zcela legitimní a 

v zájmu dítěte hovořit odděleně s oběma rodiči a u oběti zjistit, jak velké riziko hrozí 

nejen jí, ale i dětem (Krausová, Novotná 2006: 98). 

 

Aktéři z oblasti školství  
 

Význam škol a pedagogů v péči o ohrožené děti je zřejmý. Škola je v 

každodenním styku s dětmi a stává se tak důležitým článkem v tomto systému. Svou 

úlohu má především v prevenci sociálně patologických jevů, v depistáži ohrožených 

dětí, krizové a jiné intervenci, v práci s rodinou a v iniciaci včasné pomoci dětem i 
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rodině. Školská zařízení poskytují poradenství a zprostředkovávají potřebnou odbornou 

pomoc. Jsou důležitým subjektem pro spolupráci při řešení individuálních případů. 

Propojení školního a mimoškolního prostředí je proto logické (V zájmu dítěte, o.s. 

2009: 23).   

 

Pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby a děti zařazené do škol zřízených 

při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je zajišťováno 

speciální vzdělávání.  Jedná se o systém školských zařízení pro děti se zdravotním 

postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním. Děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami se mohou vzdělávat formou individuální integrace v běžných 

základních a mateřských školách nebo formou skupinové integrace ve speciálních 

třídách běžné základní školy a nebo v rámci škol speciálních. Jedná se o školy 

s upraveným vzdělávacím programem pro děti především s těžšími formami 

zdravotního postižení (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 23).   

 

Školská poradenská zařízení zajišťují činnosti a služby pro děti - žáky, studenty 

a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení. Poskytují speciálně 

pedagogické, pedagogicko-psychologické, preventivně-výchovné, informační, 

diagnostické, poradenské a metodické služby. Též napomáhají při volbě dalšího 

vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Součástí jejich činnosti je i prevence a 

řešení výchovných obtíží a sociálně patologických jevů (záškoláctví, násilí, šikana, 

závislosti, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, kriminální chování). Zabývají se 

integrací dětí s postižením a zmírňováním důsledků zdravotního postižení. Spolupracují 

s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími školskými a zdravotnickými zařízeními, 

popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Mezi školská poradenská zařízení se řadí 

výchovní poradci, školní psychologové, školní metodici prevence, speciální pedagogové 

(V zájmu dítěte, o.s. 2009: 24).   

 

Školská zařízení pro preventivně výchovnou péči poskytují speciálně 

pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo dětem s již 

rozvinutými projevy tohoto chování. Dále poskytují poradenství také rodičům a 

pedagogickým pracovníkům. Účelem preventivně výchovných zařízení je předcházení 

vzniku a rozvoji negativních projevů a zmírňování či odstraňování důsledků již 

vzniklých poruch chování u dětí. Preventivně výchovnou péči poskytují střediska 
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výchovné péče nebo diagnostické ústavy formou ambulantních, celodenních nebo 

internátních služeb (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 26).   

 

Policie České republiky 

 

          Na policii se osoby ohrožené domácím násilím obracejí zejména v situacích 

eskalace násilí a přímého ohrožení. Policie bývá přivolána k případům domácího násilí 

nejen osobou ohroženou, ale i svědky násilí, případně sousedy (ROSA 2008: 46).  

 

          Úloha policie spočívá zejména v intervenci – poskytnutí ochrany oběti, 

vyšetřování – shromažďování faktů a důkazů, pomoci – zajištění řádné pomoci od 

jiných orgánů (ROSA 2008: 46). 

 

          Podle Metodického pokynu ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování  

a Policejního prezidenta ČR, kterým se upravuje postup Policie ČR při oznámení, 

prověřování a vyšetřování případů domácího násilí, je zasahující policista povinen: 

� Řádně přijmout a plně zdokumentovat oznámení od volajícího 

� Zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné, oddělit od sebe oběť a 

pachatele 

� Zdokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků 

� Popsat vzniklé škody atd. 

� Zajistit lékařské ošetření oběti 

� Posoudit rizika hrozby opakování se násilí po odjezdu policie 

� Poskytnout základní informace, kam se mlže oběť obrátit o další pomoc (ROSA 

2008: 46). 

 

Občanský sektor 
 

Neziskový sektor představuje sektor, zabývající se obecně prospěšnou činností, 

nezávislou na státu. Neziskové organizace pak mohou nabývat různých forem, mezi 

které patří občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a 

církevní společnosti.  
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Problematikou ohrožených dětí se zabývá opravdu velké množství organizací 

neziskového sektoru, které ovšem není možné pojmout a proto jsme vybraly pouze ty 

nejvýznamnější organizace zabývající touto problematikou.  

 

ADRA - Dobrovolnické centrum Protěž  
 

Humanitární organizace ADRA pomáhá při mimořádných událostech jakými jsou 

například živelné pohromy, válečné konflikty apod.. Realizuje dlouhodobé rozvojové 

projekty – vzdělávání, zaměstnanost v celé řadě zemí. V České republice pomáhá 

prostřednictvím svých poboček – dobrovolnických center v sociální a zdravotní oblasti. 

Cílovou skupinou jsou děti umístěné v náhradní výchovné péči. Spolupracuje s DD 

Sázava, DD Dolní Počernice a FOD- Klokánek Štěrboholy. V DD Sázava je realizován 

projekt „Najít kořeny“, který je zaměřen na navázání a pěstování vztahů s biologickými 

rodinami, na pomoc těmto rodinám ve zlepšení a stabilizaci poměrů tak, aby bylo pro 

děti vytvořeno zázemí pro další život. V DD Dolní Počernice spolupracujeme při 

realizaci projektu „Lépe připraven do života“. Pro děti jsou organizovány setkání se 

zaměřením na získávání sociálních dovedností, komunikačních schopností apod. FOD-

Klokánek Štěrboholy – v tomto zařízení dobrovolníci organizují doučování a zájmovou 

činnost pro děti (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 4).   

 
Barevný svět dětí  

 

Prostřednictvím preventivních programů pracuje Barevný svět dětí s ohroženými 

dětmi na předcházení zbytečného nařizování ústavní výchovy. Pomáhá dětem rozvíjet 

sebe sama a podporuje rodinu v těžké životní situaci. V rámci vzdělávacích aktivit 

pracuje v programech primární prevence se žáky základních škol a nabízí odborné 

semináře o problematice ohrožených dětí. Cílem je podpora rodinného prostředí, 

posilování znalostí a dovedností dítěte, podpora alternativ k ústavní péči (Barevný svět 

dětí 2006).   

 

Český helsinský výbor  
 

Cílem českého helsinského výboru je usilovat o respektování principů lidských 

práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, 

smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním 
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systému ČR. Cílovou skupinou projektu jsou primárně děti, které jsou v důsledku 

vysoce konfliktního sporu rodičů nebo v důsledků uvěznění rodiče vystaveny 

traumatizující životní situaci. Jedná se o děti ohrožené dlouhodobým odloučením od 

rodičů, jejichž dosavadní vzájemné vztahy bylo možné označit za kvalitní a fungující, 

děti ohrožené psychickým týráním ze strany rodičů, které své děti používají jako 

účinnou zbraň v boji proti druhému rodiči, děti ohrožené jinými sociálně patologickými 

jevy v souvislosti se ztrátou stabilního rodinného zázemí. Dále jsou cílovou skupinou 

profesní skupiny pracující s dítětem a rodiči, resp. přímo či nepřímo ovlivňující míru 

negativních jevů (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 6).   

 
Dům tří přání  
 

Posláním sdružení je podpora ohrožených rodin jako prevence ústavní výchovy. 

Cílovou skupinou jsou rodiny v přechodné krizi (existenční, vztahové, zdravotní 

problémy dočasného rázu), rodiny v dlouhodobé krizi (rodiny dysfunkční, sociálně 

slabé, neúplné či jinak dlouhodobě hendikepované), rodiny s dětmi spadajícími do 

syndromu CAN (týrání, zanedbávání, zneužívání, děti vystavené domácímu násilí, 

těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům, děti rodičů 

alkoholiků či jinak závislých), rodiny s dětmi s poruchami chování (hyperaktivita, 

výchovné problémy, reaktivní útěky z domova), rodiny s dětmi s těžkým průběhem 

vývojových krizí v pubertě a adolescenci nezletilé těhotné dívky. V rámci zařízení jsou 

poskytovány diagnostické, terapeutické, poradenské, sociálně-aktivizační, sociálně-

právní služby (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 11).   

 
 
Lata - Programy pro ohroženou mládež  
 

         Lata je nezisková organizace fungující již 15. rokem, která pomáhá ohroženým 

dětem a mladým lidem. Cílovou skupinou jsou mladí lidé z Prahy a okolí- 13-26 let, 

kteří se aktuálně potýkají s nějakou životní nebo osobní potíží, zejména v oblasti vztahů 

(obtížné navazování vztahů s vrstevníky, dospělými autoritami, problémy s navázáním 

zdravých partnerských vztahů, obtížná orientace v mezilidských vztazích), rodiny 

(nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, útěky z domova, specifické 

problémy dětí žijících v neúplných rodinách), socializace- začlenění do společnosti, 

způsob trávení volného času (záškoláctví, šikana, nerespektování autority dospělých, 
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nezodpovědný přístup ke vzdělání, nízká motivace k jeho dokončení, experimentování s 

návykovými látkami, nedostatek vhodných volnočasových aktivit, vandalství), hledání 

identity, nízkého sebehodnocení (Lata 2007). 

 
 

Poradna pro Občanství, občanská a lidská práva  
 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva zaměřuje svoji činnost na 

sociálně-právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i 

pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a 

platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování 

systémových řešení. Dlouhodobě se ve svých programech věnuje problematice státního 

občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám, jejichž 

děti jsou ohroženy nařízením institucionální péče. Cílovou skupinou programu jsou 

rodiny, které mají děti umístěné v ústavní výchově a rodiče je chtějí vychovávat doma, 

nebo rodiny s dětmi, které jsou ohrožené odebráním dětí z rodiny. V oblasti sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zajišťují sociální poradenství v oblasti např. při 

poskytování dávek sociální podpory a sociální dávek, pomoc při hledání bydlení, pomoc 

při hledání zaměstnání či problémech v zaměstnání, právní poradenství- zpracování 

písemných podání, v odůvodněných případech zpracování k soudům a ke správním 

orgánům, zastupování v řízení před soudem, poskytování terénní asistence na úřady, 

škol, do ústavů, mediaci – mimosoudní řešení sporů, poskytování výchovného 

poradenství v případě výchovných problémů dětí, domácí přípravu dětí přímo 

v rodinách, VTI – videotrénink interakcí v rodině – pomoc rodičům při výchově svých 

dětí, zprostředkování materiální pomoci, prosazování systémových změn převážně 

legislativního charakteru (V zájmu dítěte, o.s. 2009: 17).   

 
Rozum a cit, o.s.  
 

Posláním občanského sdružení Rozum a Cit je všestranná podpora dětí 

vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích 

služeb náhradní rodině. Cílovou skupinou jsou  děti a mladiství v náhradní rodinné péči, 

náhradní rodiče, odborná i laická veřejnost. Občanské sdružení nabízí služby v oblasti 

náhradní rodinné péče formou poradenství, vzdělávacích akcí pro náhradní rodiče, 

pobytů pro náhradní rodiny a doprovázení náhradních rodin (Rozum a cit 2009). 
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STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny  
 
 

          Posláním STŘEPu je zabránit odebírání dětí z rodin a snižovat počty dětí 

umístěných v ústavní výchově z důvodů syndromu CAN (syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte), snižovat psychickou deprivaci dětí již 

umístěních a zkracovat délku doby jejich pobytu v ústavní výchově, prosazovat zájmy 

těchto dětí a jejich rodin na profesionální, metodické a legislativní úrovni. Cílovou 

skupinou jsou sociálně ohrožené rodiny s dětmi od 0 do 15 let, které jsou z důvodů 

CAN ohroženy umístěním do ústavní výchovy nebo tam již byly umístěny. Jedná se o 

rodiny s multifaktoriálními psychosociálními a ekonomickými problémy, které se v 

těchto rodinách vyskytují transgeneračně. Rodiče i děti se potýkají s těžkostmi 

souvisejícími s rodičovským chováním, sociálními dovednostmi celé rodiny a 

dlouhodobě obtížnou sociálně-ekonomickou situací (Bechyňová, Konvičková 2008: 9). 

 

5.1.4.2. Ministerstva  

 

          Nejvýznamnějším aktérem veřejného sektoru z hlediska největšího vlivu na 

systém péče o ohrožené děti patří ministerstva. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se 

zejména o resorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a 

zdravotnictví. 

 

Ministerstvo vnitra 
 

          Ministerstvo vnitra se v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí zaměřuje  

na problematiku odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí a páchané 

na dětech, na koncepční a metodickou činnost v oblasti prevence trestné činnosti dětí 

páchané na dětech, na vytváření informačních systémů v oblasti prevence kriminality  

a problematiku dětí – cizinců bez doprovodu. Problematikou ohrožených dětí se však 

zabývá několik úseků Ministerstva vnitra. V souvislosti s problematikou ohrožených 

dětí je nejvýznamnější aktivitou Ministerstva vnitra iniciace a podpora zavádění  

do praxe projektu „Systém včasné intervence (SVI) a tým pro mládež“. Základním 

posláním SVI je pozitivní změna situace – chování klienta, pomocí rychlé, adekvátní  

a efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové,  ohrožené 
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a delikventní děti. Reakce směřuje k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání 

dítěte, odstranění rizik, ohrožení dítěte apod. Projekt je postaven na třech pilířích. 

Prvním z nich je vytvoření metodické spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky 

SVI.  Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje 

předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI  

a zjednodušení administrativy. Třetím pilířem jsou konkrétní praktická opatření, která 

tvoří samostatný proces nápravy delikventa (Ministerstvo vnitra 2007: 16-17).   

 

          Ministerstvo vnitra se řídí ve vztahu k ohroženým dětem zákonem č. 2/1969 Sb.,  

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

(kompetenční zákon), nařízením Ministerstva vnitra č. 51 ze dne 7. září 2006, kterým se 

vydává organizační řád  Ministerstva vnitra (Ministerstvo vnitra 2007: 20).   

 

          Pod resort ministerstva vnitra spadá i činnost policie ČR. Působnost Policie ČR 

směřuje zejména do oblasti odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí  

a páchané  na dětech. Základními právními předpisy a interní akty řízení upravující 

činnost Policie ČR ve vztahu k ohroženým dětem jsou  zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2002, 

kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při 

odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži, 

závazný pokyn policejního prezidenta č. 105 ze dne 1. prosince 2005, kterým se 

upravuje postup při pátrání po osobách a věcech (Ministerstvo vnitra 2007: 20).   

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

          Činnost Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je dána zákonem 

359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, přičemž převážná část výkonu SPOD spočívá  

na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. MPSV koordinuje a metodicky 

usměrňuje péči o děti s výchovnými problémy v rámci sociálně-právní ochraně dětí. 

Podílí se na realizaci meziresortních aktivit v prevenci kriminality a práce s dětmi 

s výchovnými problémy (MPSV 2009). Krajské úřady koordinují prevenci kriminality 

v rámci regionu. Obecní úřady zajišťují přímou péči o děti vyžadující zvýšenou 

pozornost. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností při péči o děti vyžadující 

zvýšenou pozornost spolupracují s krajskými úřady při pomoci dětem v rámci přípravy 
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na povolání po ukončení povinné školní docházky, v rámci následné péče, usměrňují 

programy péče o problémové skupiny dětí, atp. Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí podle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže a podle zákona o přestupcích. Tento úřad dále spolupracuje s věznicemi 

při řešení výchovných a sociálních problémů dětí vyžadujících zvýšenou pozornost 

(pravidelné návštěvy, kontakt s dítětem, nahlížení do dokumentace vedené o dítěti, 

spolupráce na plánu péče o dítě, a to vše včetně dětí umístěných do věznice s jejich 

matkami) (Ministerstvo vnitra 2007: 22-23).   

 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

          Ministerstvo spravedlnosti představuje ústřední orgán státní správy pro soudy, 

státní zastupitelství, vězenství, probaci a mediaci. I tato oblast je v souvislosti 

s ohroženým dítětem a rodinou velmi důležitá. Ministerstvo zejména vytváří podmínky 

k řádnému výkonu uvedených institucí a to po stránce personální, organizační, 

hospodářské, finanční a výchovné a dohlíží způsobem a v mezích zákonem stanovených 

na řádné plnění jejich úkolů. Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Vězeňské 

služby České republiky zabezpečuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, a to 

prostřednictvím sítě věznic (Ministerstvo vnitra 2007: 25-26).   

 

          Probační a mediační služba ČR (dále jen PMS) usiluje o zprostředkování 

účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností  

a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů  

a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.  

PMS představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou 

profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se 

vytváří nová multidisciplinární profese v systému trestní justice (Ministerstvo vnitra 

2007: 27).   

 

 

 

 



Diplomová práce  

79  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem pro 

předškolní a školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a školy pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Zodpovídá za vzdělávání a tělesný rozvoj 

populace a má stěžejní podíl v primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže. Preventivní akce jsou realizovány v rámci podpůrných programů pro rizikové 

skupiny a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podporuje volnočasové 

aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže a programy včasné intervence. 

Metodicky řídí systém školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a 

střediska výchovné péče a nad jejich fungováním provádí dozor. Dále svými programy 

podporuje integraci příslušníků národnostních menšin a zabezpečuje školní docházku 

dětí cizinců a azylantů (Ministerstvo vnitra 2007: 33).   

 

Ministerstvo zdravotnictví 
 

          Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem pro zdravotní péči, ochranu 

veřejného zdraví, zdravotnická zařízení a zvláštní zdravotnická zařízení (kojenecké 

ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, dětské odborné a lázeňské léčebny, 

ozdravovny, psychiatrické léčebny pro děti a dětská oddělení, stacionáře pro děti a další 

dětská zařízení), která metodicky vede (Ministerstvo vnitra 2007: 38).   

 

 

5.2. Systém péče o děti ohrožené domácím násilím 

 

5.2.1. Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů 

domácího násilí  

 

          Jelikož se domnívám, že orgány sociálně-právní ochrany dětí představují jedny 

z nejdůležitějších aktérů systému, rozhodla jsem se uvést jejich roli při řešení případů 

domácího násilí a zároveň jejich spolupráci s dalšími důležitými aktéry, jako je např. 

policie, nebo intervenční centra. Sociálně-právní ochrana dětí, jako odvětví veřejného 
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práva, má v České republice svoji dlouholetou tradici, i když z historického vývoje je 

patrné, že v době minulé měla s ohledem na historické a společenské podmínky jiný 

obsah než v současné době. Dnes už orgány sociálně-právní ochrany dětí nemusí řešit 

ochranu dětí před hrozbou různých epidemií, pomáhat při válečných útrapách apod., ale 

zůstal problém dětí opuštěných nebo bez domova, je nutné řešit situace dětí, na které 

dřívější instituce ani nepomyslely, jako je např. komerční sexuální zneužívání dětí, 

ochranu dětí zanedbávaných, opuštěných apod. Do složitých situací se dostávají i děti 

rodičů, kteří řeší své partnerské neshody rozchodem, přičemž svým dětem působí 

značné trauma (Novotná, Krausová – 2006: 11- 12). 

 

          Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se přiznává značná odpovědnost za osud 

dětí, přitom včas v některých případech právní nástroje, které mohou využívat, jsou 

neúčinné. Zde je nutné vymezit, co se pro potřeby sociálně-právní ochrany chápe pod 

pojmem „dítě“. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí definuje pojem dítě tak, že dítětem 

je osoba nezletilá. Zletilost pak dítě nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Sociálně-

právní ochrana dětí náleží podle právního řádu ČR všem dětem bez rozdílu (Novotná, 

Krausová – 2006: 12). 

 

5.2.1.1. Zjištění případu domácího násilí v rodině s nezletilým dítětem 

 

        Z vymezení ohrožení dítěte v případech domácího násilí v úvodu práce vyplývá, že 

děti, které jsou přímou nebo nepřímou obětí domácího násilí, náleží do okruhu 

ohrožených dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Zařazení dětí 

ohrožených domácím násilím v rodině mezi děti, kterým je poskytována sociálně-právní 

ochrana, má praktický dopad pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

orgány SPOD) (MPSV V. 2009). 

  

        V první řadě jsou orgány SPOD povinny děti ohrožené domácím násilím 

vyhledávat a vést je ve své evidenci. Všechny obecní úřady mají povinnost vyhledávat 

ohrožené děti. Jestliže jsou skutečnosti o dítěti ohroženém domácím násilím zjištěny 

obecním úřadem, který zároveň neplní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, je tento obecní úřad povinen neprodleně oznámit zjištěné skutečnosti 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází 

místo trvalého pobytu ohroženého dítěte (MPSV III. 2009).   
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          Orgány SPOD mohou údaje o dítěti ohroženém domácím násilí zjistit: 

� z vlastní činnosti, 

� oznámením od jiného orgánu SPOD 

� na základě upozornění fyzické osoby, 

� na základě žádosti dítěte o poskytnutí pomoci, 

� na základě žádosti rodiče dítěte o poskytnutí pomoci, 

� na základě upozornění jiných subjektů, kterým nesvědčí oznamovací povinnost 

(MPSV III. 2009). 

 

          Jestliže na ohrožení dítěte v důsledku domácího násilí upozorní fyzická osoba, 

jsou pracovníci orgánu SPOD povinni ze zákona zachovávat mlčenlivost o totožnosti 

oznamovatele. Této povinnost mohou být písemně zproštěni pouze samotným 

oznamovatelem, v jehož zájmu je povinnost mlčenlivosti pracovníkům orgánu SPOD 

stanovena. Jinak je orgán SPOD povinen sdělit údaje o totožnosti oznamovatele pouze 

na vyžádání soudu nebo státního zastupitelství pro účely trestního stíhání (MPSV IV. 

2009). 

 

        S žádostí o pomoc se může na kterýkoliv orgán SPOD obrátit rovněž samotné 

ohrožené dítě, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

dítěte. Příslušný orgán SPOD je na základě žádosti dítěte povinen poskytnout dítěti 

pomoc v potřebném rozsahu (Novotná, Krausová – 2006: 107). 

  

         Všechny státní orgány, fyzické a právnické osoby pověřené výkonem sociálně-

právní ochrany, školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiná zařízení určená pro 

děti mají ze zákona povinnost oznamovat údaje o dítěti ohroženém domácím násilím 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

o takovém dítěti dozví. Místně příslušným k přijetí oznámení o ohroženém dítěte je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte. Za 

porušení zákonné oznamovací povinnosti vůči orgánům SPOD může být povinným 

subjektům ve správním řízení uložena pokuta až do výše 50 000 Kč, a to v případě 

fyzických osob za přestupek a v případě právnických osob a podnikajících fyzických 

osob za správní delikt (Novotná, Krausová – 2006: 107). 
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          V případě realizace vykázání pachatele DN ze společného obydlí, ve kterém je 

přítomno nezletilé dítě, je policista podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky povinen zaslat orgánu SPOD kopii úředního záznamu o vykázání ve lhůtě do 

24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí (Občanská poradna 2009: 10). 

 

          Postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím 

násilím (DN) je podrobněji upraven v Metodickém opatření Ministerstva zdravotnictví 

z dubna 2006, které bylo vyhlášeno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2006. 

V Metodickém opatření Ministerstva zdravotnictví k postupu lékařů primární péče při 

podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 

z května 2008 (Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 3/2008) je stanoveno, že za týrané, 

zneužívané a zanedbávané dítě je třeba považovat nejen dítě v pozici přímé oběti DN, 

ale rovněž dítě, které je svědkem násilí mezi rodiči/partnery (MPSV IV. 2009).  

         

          Lze tedy shrnout, že lékař je povinen splnit oznamovací povinnost vůči orgánu 

SPOD vždy, pokud zjistí podezření na výskyt DN v rodině, ve které žije nezletilé dítě, 

ať už se jedná o lékaře pro děti a dorost, který podezření na DN zjistí v souvislosti 

s ošetřováním dítěte, anebo o praktického nebo jiného lékaře pro dospělé, který 

podezření na DN zjistí při ošetřování rodiče nebo jiné dospělé osoby, která žije ve 

společné domácnosti s nezletilým dítětem. Ve smyslu Metodického opatření 

Ministerstva zdravotnictví z května 2006 je lékař na základě subjektivních i 

objektivních poznatků povinen neprodleně telefonicky informovat o podezření na 

ohrožení dítěte orgán SPOD a současně o této skutečnosti učinit záznam do 

zdravotnické dokumentace. Na výzvu orgánu SPOD pak lékař předá orgánu SPOD 

výpis ze zdravotnické dokumentace s popisem nálezu (MPSV IV. 2009). 

 

       Jakmile příslušný orgán SPOD získá informace o dítěti ohroženém DN, zařadí dítě 

do základní evidence dětí. (MPSV IV. 2009).  Po zjištění případu ohrožení dítěte DN 

musí příslušný orgán SPOD situaci v rodině blíže prověřit a posoudit, která další 

opatření na ochranu dítěte je žádoucí podniknout. Prvotním úkolem je 

� projednání celé záležitosti s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými  

za výchovu dítěte,  

� provedení pohovoru s dítětem v závislosti na věku dítěte a stupni jeho rozumové 

vyspělosti, 
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� poskytnutí či zprostředkování odborné poradenské pomoci rodičům a dítěti 

podle konkrétních potřeb rodiče a dítěte, zejména pokud jde o řešení úpravy 

výchovy a výživy dětí, bydlení, uplatnění nároku na sociální dávky, zajištění 

školní docházky dětí, zprostředkování odborné pomoci psychologické, sociálně 

právní, socioterapeutické apod. 

� provedení návštěvy a sociálního šetření v místě bydliště dítěte nebo v jiném 

prostředí, ve kterém se dítě zdržuje, 

� vyžádání dalších potřebných údajů od jiných osob, orgánů a subjektů (Čírtková 

2007). 

 

          V případě potřeby může orgán SPOD přistoupit též k uložení výchovných 

opatření, zejména k uložení napomenutí rodiči nebo jiné osobě narušující řádnou 

výchovu dítěte nebo ke stanovení dohledu nad výchovou dítěte. Orgán SPOD může 

v zájmu dítěte přistoupit rovněž k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti rodičům nebo 

jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoc odborného poradenského 

zařízení, pokud 

� dítě nezbytně potřebuje odbornou poradenskou pomoc, přičemž rodiče  

nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte tuto pomoc dítěti nezajistili, 

ačkoliv jim orgán SPOD takovou pomoc předtím doporučil 

� rodiče nejsou bez odborné poradenské pomoci schopni řešit problémy spojené 

s výchovou dítěte (Čírtková 2007). 

 

       V případech domácího násilí je však zároveň potřeba zohlednit skutečnost, že rodič, 

který je obětí DN, by neměl být ze strany orgánu SPOD nucen k tomu, aby se v rámci 

projednávání situace ohroženého dítěte nebo v rámci poskytování odborné poradenské 

pomoci setkával s pachatelem DN a byl tak vystaven případným dalším atakům a 

psychickému nátlaku ze strany pachatele DN (Občanská poradna 2009: 12). 

 

        Na základě vyhodnocení situace dítěte, rodičů nebo jiných osob odpovědných za 

výchovu dítěte v každém konkrétním případě DN je orgán SPOD oprávněn obrátit se 

rovněž na soud s odpovídajícími návrhy a podněty na ochranu dítěte.  
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Může se jednat zejména o 

� podnět soudu na vydání předběžného opatření k zatímní úpravě péče o dítě, 

výživy dítěte nebo styku rodiče s dítětem, 

� návrh na nařízení předběžného opatření soudu, ve kterých se nezletilé dítě ocitne 

bez jakékoliv péče nebo jsou jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy 

nebo narušeny, 

� návrh na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

� návrh na nařízení ústavní výchovy dítěte, 

� návrh na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení 

jejího výkonu  (MPSV IV. 2009). 

 

        V případech, kdy jeden z rodičů opustí spolu s nezletilým dítětem společné obydlí, 

které doposud obývali s pachatelem DN, je orgán SPOD oprávněn žádat  

od rodiče informaci o tom, kde se s dítětem zdržuje. Pracovníci orgánu SPOD jsou však 

povinni v případech DN zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal 

obětí DN v rodině s dítětem (MPSV IV. 2009). 

 

       V souladu s účelem úpravy povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s případy 

domácího násilí jsou zaměstnanci orgánu SPOD povinni zachovávat mlčenlivost 

nejenom o místě pobytu rodiče ohroženého domácím násilím, ale rovněž o všech 

údajích, které by mohly vést ke zjištění místa pobytu tohoto rodiče. Povinná mlčenlivost 

se proto musí vztahovat např. i na údaje o telefonním spojení do zařízení, které 

poskytuje pobyt ohroženému rodiči s dítětem, pokud lze z tohoto údaje vypátrat adresu, 

na které se rodič s dítětem zdržuje. V opačném případě by nebylo možné garantovat 

ohroženému rodiči a dítěti skutečně účinnou ochranu jejich oprávněných zájmů a 

zákonná úprava povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců OSPOD by neplnila zákonem 

sledovaný účel (MPSV V. 2009).    

 

Údaje vztahující se k místu pobytu ohroženého rodiče s dítětem nesmí 

zaměstnanci OSPOD sdělovat druhému rodiči, ani jakékoliv jiné osobě či orgánu včetně 

soudu nebo policie, jestliže ohrožený rodič ke sdělení těchto údajů neudělí písemný 

souhlas. V případech domácího násilí totiž není povinnost mlčenlivosti zaměstnanců 

orgánu SPOD prolomena povinnostmi obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

sdělovat údaje na vyžádání jiných orgánů (Občanská poradna 2009: 12). Je třeba rovněž 
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zdůraznit, že zvýšená ochrana údajů o místě pobytu ohroženého rodiče a dítěte platí ve 

všech situacích, ve kterých došlo k domácímu násilí v rodině s nezletilým dítětem. 

Povinná mlčenlivost zaměstnanců orgánů SPOD se tak nemusí vždy týkat pouze údajů o 

zařízení, které poskytuje pobytové služby ohroženému rodiči s dítětem, ale také údajů o 

jakémkoliv jiném místě, kde se ohrožený rodič a nezletilé dítě zdržují (např. bydliště 

příbuzných nebo jiných osob blízkých, vlastní byt ohroženého rodiče apod.) (MPSV IV. 

2009).   

 

Bez vědomí a souhlasu pracovníků zařízení, které poskytuje ubytování 

ohroženému rodiči a dítěti by zaměstnanci OSPOD neměli druhému rodiči sdělovat ani 

telefonický kontakt na tyto pracovníky, aby nebyli ze strany násilného rodiče vystaveni 

nátlaku směřujícímu ke zjištění místa pobytu ohroženého rodiče s dítětem (Občanská 

poradna 2009: 12).  

 

          V praxi orgánů SPOD dochází v popsaných situacích k tomu, že rodič, který je 

pachatelem DN, se domáhá poskytnutí informace o místu, kde se nachází druhý rodič 

s dětmi, a to s poukazem na skutečnost, že jako nositel rodičovské zodpovědnosti má 

právo znát místo pobytu svých dětí a má také právo na kontakt s dětmi. I přes tuto 

argumentaci však nesmí pracovníci orgánu SPOD informaci o místu pobytu dětí rodiči 

sdělit, neboť by tím v rozporu se zákonem zároveň prozradili i místo pobytu rodiče 

ohroženého domácím násilím. Musí rovněž zajistit, aby se žádající rodič tuto informaci 

nedozvěděl ani prostřednictvím nahlédnutí do spisové dokumentace vedené orgánem 

SPOD o dětech (Občanská poradna 2009: 12). 

 

          Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že rodič, od kterého druhý z rodičů 

odešel i s dětmi z důvodu domácího násilí, má i přes zákaz sdělení informace  

o místu pobytu druhého rodiče právo na pravidelné informace o dětech. Naplnění tohoto 

práva lze docílit např. cestou telefonického nebo písemného kontaktu mezi oprávněným 

rodičem a dětmi a mezi rodiči navzájem (Občanská poradna 2009: 13). 
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5.2.2. Právní prostředky ochrany před domácím násilím  

 

5.2.2.1. Institut vykázání ze společného obydlí 

 

          Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející 

útoky důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, 

zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista 

oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem 

ohroženou osobou a z bezprostředního okolí společného bydlení. V tomto případě 

mluvíme o institutu vykázání (Občanská poradna 2009: 10). 

 

           Institut vykázání pachatele domácího násilí ze společného obydlí byl do českého 

právního řádu poprvé zakotven s účinností od 1. 1. 2007 zákonem č. 135/2006 Sb., 

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (Občanská 

poradna 2009: 10). 

 

          Policista je oprávněn vykázat pachatele DN z bytu nebo z domu  

společně obývaného s osobou ohroženou DN (dále jen „společné obydlí“),  

jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí, a to v případě, že lze na základě 

zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně 

předpokládat, že se vykázaná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 

anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti ohrožené osoby 

(ROSA 2008:47).  

 

          Policista je povinen přesně určit územní rozsah, na který se vykázání vztahuje, 

včetně rozsahu bezprostředního okolí společného obydlí, a to podle míry požadavku 

účinné preventivní ochrany osoby ohrožené DN (ROSA 2008:47). 

 

          Vykázání ze společného obydlí trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto 

dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Je-li v průběhu trvání vykázání 

podán k soudu návrh na vydání předběžného opatření, doba vykázání se prodlužuje až 

do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o návrhu na vydání předběžného opatření 

(Občanská poradna 2009: 11). 

 



Diplomová práce  

87  

          Vykázání oznamuje policista ústně vykázané osobě i ohrožené osobě, a to přímo 

v místě jejich společného obydlí, z něhož je pachatel DN vykazován. O vykázání  

vyhotovuje policista potvrzení, které předá proti podpisu vykázané osobě i ohrožené 

osobě. Potvrzení o vykázání obsahuje 

� vymezení prostoru, na který se vykázaní vztahuje,  

� uvedení totožnosti vykázané osoby a osoby ohrožené DN,  

poučení o právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie,  

u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání (Občanská poradna 

2009: 11). 

 

          Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba potvrzení o vykázání převzít nebo 

odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede v úředním 

záznamu (Čírtková, Vitoušová 2007). 

 

          Policista je oprávněn vykázat pachatele DN ze společného obydlí i v jeho 

nepřítomnosti. Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech  

a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu.  

Je-li to možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě  

ji poučí možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání  

u příslušného útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru (Čírtková, 

Vitoušová 2007). 

 

          Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost 

nezúčastněné osoby; to však neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení. V případech, 

ve kterých ve společném obydlí, v němž se vykázání provádí, žije nezletilé dítě, mohou 

být k provedení vykázání policistou přibráni také pracovníci místně příslušného orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí (Občanská poradna 2009: 10). 

 

          V případech DN má policista ze zákona právo vstupu do společného obydlí, 

Policista je za účelem vstupu do obydlí oprávněn obydlí otevřít nebo se do něj jiným 

způsobem zjednat přístup, a to v případě nutnosti i za použití síly (Čírtková, Vitoušová 

2007). 
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          Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat 

námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez 

zbytečného odkladu krajskému ředitelství Policie CR příslušnému podle místa vykázání. 

Vykázaná osoba může podat námitky k příslušnému krajskému ředitelství Policie ČR 

také písemně do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání. Shledá-li příslušné 

krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny, vykázání ukončí a o této 

skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez zbytečného odkladu (Čírtková, 

Vitoušová 2007). 

 

          Pachatel DN, proti které vykázání směřuje, je na základě vykázání povinen: 

� opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, 

� zdržet se vstupu do policistou vymezeného prostoru, 

� zdržet se styku nebo navazování kontaktu s osobou ohroženou DN, na jejíž ochranu 

bylo vykázání provedeno, 

� vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. 

 

          Policista poskytne osobě vykázané ze společného obydlí informace o možnostech 

jejího ubytování po dobu vykázání a o jejích právech a povinnostech a o dalším postupu 

v dané věci (Čírtková, Vitoušová 2007). 

 

          O provedených úkonech a opatřeních spojených s vykázáním pachatele DN  

ze společného obydlí sepíše policista úřední záznam. Do 24 hodin od vstupu policisty 

do společného obydlí je policista povinen zaslat kopii úředního záznamu o vykázání:  

� příslušnému intervenčnímu centru, 

� soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření,  

� místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud ve společném obydlí 

žije nezletilá osoba; místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte. 

 

          Policista je povinen ve lhůtě do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání provést 

kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání. Jestliže by 

vykázaná osoba podmínky vykázání v jakémkoliv ohledu porušila, vystavila by se 

postihu za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který jí může 

být uložen trest odnětí svobody až na tři léta (Novotná, Krausová – 2006: 100). 
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          Z údajů Policie ČR a intervenčních center vyplývá, že ve většině případů  

je vykázání realizováno v rodinách s nezletilými dětmi. Jestliže se ve společném obydlí 

zdržuje nezletilé dítě a hrozí nebezpečí, že útoky ze strany pachatele DN budou přímo 

směřovat proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti dítěte, může být vykázání 

ze společného obydlí provedeno i na ochranu takto ohroženého dítěte s tím, že dítě bude 

uvedeno jako osoba ohrožená v potvrzení policisty o vykázání (Čírtková, Vitoušová 

2007). 

 

          Pokud bude dítě uvedeno jako ohrožená osoba v potvrzení o vykázání,  

bude na základě této skutečnosti platit pro vykázaného pachatele DN zákaz styku nebo 

navazování kontaktu s dítětem, a to i když bude vykázanou osobou rodič dítěte (MPSV 

I. 2008). 

 

          V případě, že nezletilé dítě není v potvrzení o vykázání označeno jako ohrožená 

osoba a toto dítě po provedení vykázání zůstává společně s ohroženou osobou 

(zpravidla jedním z rodičů) ve společném obydlí, platí pro vykázaného pachatele DN 

zákaz styku a navazování kontaktů s ohroženou osobou, v jejíž péči se dítě 

po vykázání nachází. Je-li vykázaným pachatelem DN rodič dítěte, nesmí vykázaný 

rodič kontaktovat ohroženou osobu ani za účelem žádosti o poskytnutí informací  

o jejich společném dítěti ani za účelem zprostředkování styku s dítětem. Vykázaný rodič 

se však může s žádostí o zprostředkování informací o dítěti nebo s žádostí  

o zprostředkování jiného kontaktu s dítětem obrátit na místně příslušný orgán sociálně-

právní ochrany dětí (Čírtková, Vitoušová 2007). 

 

5.2.2.2. Předběžné opatření soudu 

 

          V rámci občanského soudního řízení je k ochraně obětí domácího násilí upraveno 

speciální předběžné opatření soudu. Předběžné opatření soudu směřuje proti tomu, kdo 

vážným způsobem ohrožuje život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost osoby, která 

podala návrh na vydání předběžného opatření soudu (Novotná, Krausová – 2006: 82). 

 

          Rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření není podmíněno předchozím 

vykázáním pachatele DN ze společného obydlí. Předběžné opatření soudu může 
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navazovat na vykázání pachatele DN ze společného obydlí, které bylo provedeno 

policistou, nebo může být soudem nařízeno nezávisle na předchozím postupu Policie 

ČR, tj. i v případě, že před podáním návrhu na vydání předběžného opatření neprovedl 

policista vykázání pachatele DN ze společného obydlí (Novotná, Krausová – 2006: 82). 

 

          Soud může rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření i na dobu 

delší jeden měsíc za podmínky, že 

� před uplynutím doby jednoho měsíce od vykonatelnosti předběžného opatření bylo u 

soudu zahájeno řízení ve věci samé (např. řízení o rozvodu, řízení o úpravě výchovy 

a výživy dětí), a  

� navrhovatel (osoba ohrožená DN) podal soudu návrh na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření. rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření 

(MPSV V. 2009). 

 

          Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření soudu musí kromě 

obecných náležitostí podání obsahovat rovněž vylíčení rozhodných skutečností 

odůvodňujících prodloužení doby trvání předběžného opatření, údaj  

� majetkových či jiných poměrech, včetně vlastnických a jiných vztahů  

ke společnému obydlí. Soud při svém rozhodování o prodloužení doby trvání 

předběžného opatření vezme v úvahu zejména  

� trvání stavu ohrožení života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti 

navrhovatele,  

� obsah a důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé,  

� majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů  

ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a  

� další rozhodné okolnosti (MPSV V. 2009). 

 

          Pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických 

a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběžného 

opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. K prodloužení předběžného opatření 

soudu v situaci, kdy navrhovatel nemá žádná práva ke společnému obydlí, by tudíž 

mělo docházet pouze ve výjimečných odůvodněných případech. Výjimečným důvodem, 

pro který dojde k prodloužení doby trvání předběžného opatření i tehdy, když 

navrhovatel neprokáže vlastnické ani jiné právo ke společnému obydlí, přitom může být 
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zejména skutečnost, že ohroženou osobou nacházející se ve společném obydlí je i 

nezletilé dítě (Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku 559).         

 

          Účastníky řízení o návrhu na vydání předběžného opatření soudu jsou navrhovatel 

(osoba ohrožená DN) a ten, vůči němuž návrh směřuje (pachatel DN). Navrhovatelem 

se rozumí osoba, jejíž život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost jsou jednáním 

pachatel DN vážným způsobem ohroženy (MPSV IV. 2009).  

 

          Jestliže je nezletilé dítě přímo ohroženo násilným chováním pachatele DN  

na svém životě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, je i nezletilé dítě aktivně 

legitimováno k podání návrhu na vydání předběžného opatření. Vzhledem k nedostatku 

procesní způsobilosti však samo nezletilé dítě není způsobilé k podání návrhu soudu, a 

proto musí být dítě při podání návrhu na vydání předběžného opatření soudu zastoupeno 

svým zákonným zástupcem (rodič, poručník) nebo soudem ustanoveným opatrovníkem. 

Opatrovníkem dítěte pro podání návrhu na nařízení předběžného opatření soudu a pro 

zastupování dítěte v řízení o tomto návrhu může být ustanovena vhodná fyzická osoba 

nebo místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (MPSV IV 2009). 

 

          V ostatních případech, ve kterých nezletilé dítě není přímo ohroženo na svém 

životě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti a zdržuje se v obydlí, kde dochází 

k domácímu násilí, není dítě účastníkem řízení o nařízení předběžného opatření, a proto 

není třeba ustanovovat dítěti pro účely tohoto řízení opatrovníka (MPSV IV 2009). 

 

          K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření soudu je příslušný okresní 

soud, v jehož obvodu se nachází společné obydlí navrhovatele a pachatele DN. Podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření soudu je osvobozeno od povinnosti 

navrhovatele platit jistotu ve výši 10 000 Kč. Soud je povinen rozhodnout o návrhu na 

vydání předběžného opatření bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od podání 

návrhu. O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu bez 

slyšení účastníků řízení (MPSV 2009). 

 

          Je-li proti předběžnému opatření soudu podle podáno odvolání, je odvolací soud 

(místně příslušný krajský soud) povinen rozhodnout o tomto odvolání ve lhůtě do 15 

dnů od předložení věci odvolacímu soudu (MPSV 2009). 
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          Nařídil-li soud předběžné opatření, zajistí také bezodkladný výkon tohoto 

rozhodnutí. K provedení výkonu předběžného opatření je příslušný okresní soud, který 

nařídil předběžné opatření. Výkon předběžného opatření soudu se provede tak, že soud 

v součinnosti s příslušnými státními orgány vykáže pachatele DN ze společného obydlí, 

odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný pachatel DN drží,  

a popřípadě mu zakáže setkávat se s ohroženou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud 

zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí 

vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, 

které slouží jeho osobní potřebě; během trvání předběžného opatření pak povinnému 

umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu 

povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu (Schelleová 2004: 62). 

   

          Není-li pachatel DN při výkonu předběžného opatření soudu přítomen, poskytne 

mu soud na jeho žádost příležitost, aby si během doby jednoho měsíce od 

vykonatelnosti předběžného opatření soudu vyzvedl ze společného obydlí osobní 

cennosti, věci osobní potřeby nebo věci potřebné k výkonu jeho povolání nebo 

podnikatelské činnosti. O tomto právu soud povinného vyrozumí oznámením 

zanechaným na dveřích společného obydlí (Prokop 2000: 21). 

  

          Poruší-li povinný pachatel DN po provedení výkonu předběžného opatření 

povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdykoliv 

a bezodkladně na návrh ohrožené osoby provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním 

povinného pachatele DN ze společného obydlí (Prokop 2000: 21). 

  

          Poruší-li povinný pachatel DN povinnost nevstupovat do bezprostředního okolí 

společného obydlí a nezdržovat se v něm, povinnost zdržet se setkávání  

s ohroženou osobou, anebo povinnost zdržet se nežádoucího sledování  

a obtěžování ohrožené osoby jakýmikoli způsoby, soud nařídí na návrh ohrožené osoby 

výkon rozhodnutí uložením pokuty pachateli DN. Za porušení povinností stanovených 

předběžným opatřením soudu může soud povinnému pachateli DN uložit opakovaně 

pokutu až do výše 100 000 Kč (Prokop 2000: 21). 
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          Pachatel DN, který závažným způsobem maří výkon předběžného opatření soudu 

nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené předběžným opatřením soudu, 

může být v trestním řízení postižen pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání, za jehož spáchání mu může být uložen trest odnětí svobody až na tři léta 

(MPSV V. 2009). 

 

          Je třeba zdůraznit, že v případech DN, ve kterých figuruje nezletilé dítě jako 

přímá či nepřímá oběť DN, nelze formou předběžného opatření řešit otázky výchovy a 

výživy dítěte ani otázku styku násilného rodiče s dítětem. Jestliže je v zájmu dítěte, aby 

soud zatímně upravil poměry nezletilého dítěte, je nutné tuto zatímní upravit řešit  

vydáním předběžného opatření soudu, kterým může soud do doby konečného 

rozhodnutí soudu ve věci samé rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů 

nebo jiné určené osoby nebo zařízení, o zatímní úpravě vyživovací povinnosti rodičů 

k dítěti a rovněž o úpravě nebo zákazu styku násilného rodiče s dítětem (MPSV V. 

2009). 

 

          Jestliže je v důsledku domácího násilí bezprostředně a vážně ohrožen život  

nebo příznivý vývoj dítěte nebo se nezletilé dítě ocitne bez jakékoliv péče, je místně 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí povinen podat soudu návrh na nařízení 

předběžného opatření soudu, kterým soud nařídí umístění dítěte do péče určené fyzické 

osoby nebo zařízení (MPSV V. 2009). 

 

5.2.2.3. Trestně-právní ochrana obětí domácího násilí 

 

          Obětem domácího násilí je zaručena ochrana také v úpravě trestního práva,  

tj. v úpravě trestní odpovědnosti za trestné činy a v úpravě trestního řízení. Jednání 

pachatele, který se dopouští domácího násilí, může být posuzováno zejména jako 

naplnění skutkové podstaty některého z následujících trestných činů upravených 

v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“): 

� Týrání osoby žijící ve společném obydlí - § 199 TZ 

� Těžké ublížení na zdraví - § 145 TZ 

� Ublížení na zdraví - § 146 TZ 

� Vražda - § 140 TZ 

� Omezování osobní svobody - § 171 TZ 
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� Vydírání - § 175 TZ 

� Útisk - § 177 TZ 

� Znásilnění - § 185 TZ 

� Sexuální nátlak - § 186 TZ 

� Neoprávněné užívání cizí věci - § 207 TZ 

� Neoprávněný zásah do právu k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru - § 208 

TZ 

� Nebezpečné vyhrožování - § 353 TZ 

� Nebezpečné pronásledování - § 354 TZ (MPSV VI. 2009). 

 

          V případech, ve kterých je obětí DN nezletilé dítě, může vedle spáchání výše 

uvedených trestných činů dojít rovněž k naplnění následujících skutkových podstat 

trestných činů určených k ochraně dětí a rodiny: 

 

� Týrání svěřené osoby - § 198 TZ 

� Zanedbání povinné výživy - § 196 TZ 

� Ohrožování výchovy dítěte - § 201 TZ 

� Pohlavní zneužití - § 187 TZ (MPSV VI. 2009). 

 

          Ve spojitosti s případy DN může dojít ke spáchání trestného činu neoznámení 

trestného činu, kterého se dopustí osoba, jež neoznámí orgánům činným v trestním 

řízení spáchání trestného činu vraždy, těžkého ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby. 

Trestného činu nepřekažení trestného činu se dopustí ten, kdo nepřekazí spáchání nebo 

dokončení trestného činu vraždy, těžkého ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, 

pohlavního zneužití a týrání svěřené osoby (Krausová, Novotná 2006: 23).  

 

          Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou povinny oznámit orgánům činným 

v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Může se 

přitom jednat o podezření na spáchání trestného činu proti životu, zdraví, svobodě, 

jmění nebo lidské důstojnosti dítěte anebo o podezření na spáchání trestného činu proti 

jiné osobě. Oznamovací povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí vůči orgánům 

činným v trestním řízení se tudíž nevztahuje pouze na trestné činy spáchané na dítěti, 

ale rovněž na všechny ostatní trestné činy v souladu s obecnou úpravou oznamovací 

povinnosti státních orgánů podle trestního řádu (Krausová, Novotná 2006: 23). 
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          Příslušným k přijetí oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí je orgán 

policie nebo státní zastupitelství příslušné podle místa spáchání trestného činu. Orgán 

sociálně-právní ochrany dětí může v rámci oznámení o podezření na spáchání trestného 

činu požádat, aby byl příslušným orgánem činným v trestním řízení ve lhůtě do jednoho 

měsíce vyrozuměn o opatřeních, která byla na základě jeho oznámení učiněna 

(Krausová, Novotná 2006: 23). 

 

          Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen oznámit příslušnému správnímu 

orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán přestupek. Příslušným k přijetí 

oznámení o přestupku je obecní úřad obce, v jejímž obvodu byl přestupek spáchán. 

Pokud však dojde ke spáchání přestupku proti občanskému soužití mezi osobami 

blízkými, je správní orgán oprávněn přestupek projednat pouze na návrh postižené 

osoby, jejího zákonné zástupce nebo opatrovníka. Jestliže by osobou poškozenou 

přestupkem proti občanskému soužití bylo nezletilé dítě, přičemž pachatelem přestupku 

by byl jeden z rodičů dítěte, může za dítě podat návrh zákonný zástupce dítěte (tj. druhý 

z rodičů dítěte) anebo orgán sociálně-právní ochrany dětí, pokud se nechá pro tento účel 

ustanovit soudem jako opatrovník dítěte (MPSV VI. 2009). 

 

5.2.2.4. Sociální služby 

 

          Na pomoc obětem domácího násilí jsou zaměřeny vybrané sociální služby, které 

jsou poskytovány zařízeními sociálních služeb a dalšími poskytovateli sociálních služeb 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Občanská poradna 2009: 12). 

 

Intervenční centra 

          Intervenční centra jsou specializovaná zařízení sociálních služeb pro osoby 

ohrožené domácím násilím.  

          Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým DN 

� v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí, 

� v ostatních případech ohrožení osoby DN (Občanská poradna 2009:12). 

 



Diplomová práce  

96  

          V případech vykázání násilné osoby ze společné obydlí je intervenční centrum 

povinno nabídnout ohrožené osobě pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie 

úředního záznamu Policie ČR o vykázání ze společného obydlí intervenčnímu centru 

(ROSA 2008: 50).  

 

           V ostatních případech poskytuje intervenčním centrum služby na základě žádosti 

osoby ohrožené DN anebo i bez žádosti na základě vlastních poznatků o existenci 

případu DN. 

 

Služby intervenčního centra mohou být poskytovány ve formě 

� ambulantní, 

� terénní, 

� pobytové (ROSA 2008: 50). 

 

Základní rozsah služeb intervenčního centra zahrnuje: 

� sociálně terapeutické činnosti, 

� poskytnutí pomoci ohrožené osobě při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí (ROSA 2008: 50). 

 

Služby intervenčního centra poskytované formou pobytových služeb obsahují vedle 

základních činností rovněž 

� poskytnutí ubytování ohrožené osobě 

� poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ohrožené osobě (Občanská 

poradna 2009: 12). 

 

          Součástí služeb intervenčního centra je také zajištění spolupráce a vzájemné 

informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, 

orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky  

a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Intervenční centrum tak 

v případech DN plní koordinační roli ve vzájemné spolupráci všech orgánů a složek 

zapojených do řešení případu DN (ROSA 2008: 51). 

 

         V souvislosti s řešením případů DN mohou být ohroženým osobám poskytovány 

rovněž další typy sociálních služeb. 
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Telefonická krizová pomoc  

 

        Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou 

dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 

obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami (MPSV II. 

2008). 

 

          Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (MPSV II. 2008). 

 

Azylové domy  

 

          Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám  

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služby azylových domů 

obsahují tyto základní činnosti: 

� poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

� poskytnutí ubytování, 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (MPSV II. 2008). 

 

Krizová pomoc  

           

          Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 

přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

 

          Krizová pomoc zahrnuje  tyto základní činnosti: 

� poskytnutí ubytování, 

� poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

� sociálně terapeutické činnosti, 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (ROSa 2008: 52). 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 

          Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní 

služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen  

v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami 

bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoj (MPSV II. 

2008). 

 

          Sociálně aktivizační služby obsahují tyto základní činnosti: 

� výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

� sociálně terapeutické činnosti, 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (MPSV II. 2008). 

 

          Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo 

příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost 

trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být 

osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a 

to písemně s uvedením rozsahu a účelu (Občanská poradna 2009: 14). 

 

5.2.3. Výzkumy týkající se postojů občanů ČR k problematice 

domácího násilí na dětech 

     

Koncem roku 2008 realizovala agentura INRES-SONES pro Úřad vlády 

sociologický průzkum na téma " Postoje občanů ČR k vybraným otázkám práv dětí", se 

zvláštním důrazem na na téma násilí na dětech. Dílčí zjistění průzkumu uváním níže.  
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5.2.3.1. Názory občanů na tělesné tresty dětí 

 

Tělesné tresty dětí jsou v mnoha případech vnímány jako forma násilí na dětech. 

Jde zejména o jejich nepřiměřené používání, které může vyústit až ve formu hrubé 

fyzické agrese vůči dítěti (Gjuričová 2000:14). Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané 

ČR vnímají tělesné tresty dětí a jejich uplatňování ve výchovném procesu. 

 

Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplývá, že v České republice převládá mezi 

občany tolerance k tělesným trestů. Polovina z nich (49,9%) je toho názoru, že tělesný 

trest sice nevychovává, ale v některých situacích je nejlepším řešením. Tento názor je v 

české populaci nejvíce rozšířený. Čtvrtina populace (24,8%) je k tělesným trestům ještě 

tolerantnější a plácnutí nebo facku ve výchově připouštějí – domnívají se, že v tomto 

případě nejde o tělesný trest. Více než 1/10 (11,0%) občanů zastává ještě vyhraněnější 

názor – myslí si, že tělesný trest byl, je a bude součástí výchovy. Extrémní stanovisko 

zastává 6,0% dotázaných – ti své stanovisko vyjádřili ztotožněním se s lapidárním 

tvrzením „škoda každé rány, která padne vedle“ (Úřad vlády 2009). 

 

 Platí tedy, že naprostá většina občanů ČR (91,7%) vyjádřila ve větší nebo menší 

míře toleranci k uplatňování tělesných trestů ve výchově, z nich největší část (cca 50 %) 

si je vědoma, že tělesný trest nevychovává, avšak v některých situacích je nejlepším 

řešením. Jen 8,3% občanů ČR zastává stanovisko, že tělesné tresty nepatří do výchovy a 

uvádí, že by je nikdy nepoužili. Tuto skupinu občanů lze jednoznačně zařadit mezi 

zásadní odpůrce tělesných trestů dětí a jejich uplatňování ve výchově (Úřad vlády 

2009). 

 

 

5.2.3.2.  Informovanost občanů o právech dětí 

 

          Jedním z cílů tohoto výzkumu bylo zjistit, který zdroj informací o právech dětí je 

pro občany ČR nejdůležitější. Jinými slovy, odkud veřejnost čerpá nejčastěji informace 

tohoto typu.  

 

Na základě analýzy odpovědí na tuto otázku lze jednoznačně konstatovat, že 

občané ČR čerpají nejvíce informací o právech dětí z médií. Tento informační zdroj 
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označily více než 2/5 (41,9%) respondentů. Jiné informační zdroje o právech dětí jsou 

zastoupeny výrazně méně. Patří mezi ně zejména přátelé, známí či kolegové (14,1%), z 

přednášek, kurzů, seminářů apod. čerpalo nejvíce informací 8,4% dotázaných, 

prostřednictvím dětí jsou o této oblasti informovány jen 2,3 % respondentů. Bylo rovněž 

zjištěno, že celou Úmluvu o právech dítěte přečetlo 5,1 % občanů ČR. Z výzkumu 

rovněž vyplynulo, že s právy dětí nejsou seznámeny cca 3/10 (28,2%) občanů ČR. Tato 

skupina problematiku práv dětí nezná nebo se jí nezabývá (Úřad vlády 2009). 

 

5.2.3.3. Názory občanů na prevenci násilí na dětech 

 

          Násilí páchané na dětech a jeho výskyt je často závislý na tom, jaká je úroveň 

prevence tohoto společensky nežádoucího jednání. Účinné preventivní působení může v 

nemalé míře přispět k jeho značnému omezení případně k úplné eliminaci. Jedním z cílů 

výzkumu bylo proto zjistit, jak občané České republiky vnímají úroveň prevence násilí 

na dětech a zda se domnívají, že je dostatečná či nikoliv.  

 

Občané České republiky se jednoznačně domnívají, že prevence násilí na dětech 

není v ČR dostatečná. Negativní stanovisko v tomto případě zvolilo 85,4 % dotázaných. 

Z nich největší část (38,9 %) je toho názoru, že prevence násilí na dětech není určitě 

dostatečná, neboť násilí na dětech přibývá. Dalších 28,4 % si myslí, že prevence násilí 

na dětech dostatečná není a pokud existuje, tak je pouze formální a zbývajících 18,1 % 

ji považuje za neefektivní. Kladné hodnocení zvolilo 14,6 % respondentů. Z nich velká 

většina (12,3%) považuje prevenci za dostatečnou s tím, že lidé se musí sami zajímat o 

informace a vyhledávat je, jen minimum (2,3%) dotázaných si myslí, že prevence násilí 

na dětech je dostatečná a lidé mají dostatečný přísun zdrojů informací (Úřad vlády 

2009). 
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6. Závěr 
 

Diplomová práce s názvem „Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu 

systému péče o ohrožené děti“ identifikovala jednotlivé typy a formy násilí na dětech, 

jejich dopady a následky. Důležitou částí práce byla analýza systému péče o ohrožené 

děti fungujícího v České republice a to prostřednictvím analýzy odborných pramenů, 

zejména odborných knih týkajících se této problematiky, platných právních předpisů a 

v neposlední řadě výzkumu veřejného mínění. Ve společnosti se začínají nedostatky 

systému péče o ohrožené děti dosti zdůrazňovat.  

 

Domácí násilí na dětech je závažný problém, který s sebou přináší mnoho 

negativních důsledků jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Nemůžeme jej proto 

považovat za věc soukromou, naopak je povinností státu vůči němu zasáhnout a pokusit 

se ho eliminovat všemi dostupnými  prostředky. 

 

V posledních letech se zvýšil zájem společnosti o problematiku domácího násilí na 

dětech a o změnu systému pečujícího o ohrožené děti. Všichni, kteří se ve své práci 

s tímto fenoménem setkávají, takový posun vítají. Domácí násilí považujeme za jednu 

z nejnebezpečnějších forem agrese pro jeho skrytost, obtížnou dokazatelnost a hlavně 

vliv, který má na oběti. Složitost celého problému v rozměrech, které zasahují do všech 

společenských struktur a oblastí, plně opodstatňuje význam prevence, práce s obětí i 

následnou péči.    

 

Domácí násilí představuje specifický problém, který vyžaduje specifická řešení. 

Oběť se především neobejde bez pomoci z vnějšku. Stát má právo a povinnost vstoupit 

do rodiny, kde se násilí vyskytuje. Na tomto faktu se shodují prakticky všechny státní i 

nestátní organizace v ČR (Voňková, Huňková, Vavroňová, Prokopová 2004: 12).  

 

Vzhledem k tomu, že problematika domácího násilí je rozsáhlá, spadá její řešení 

do působnosti více resortů – práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví 

a školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o práci policie, soudců, státních zástupců, 

sociálních pracovníků, učitelů, lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků. 

Naprosto nezbytné se jeví nutnost široké osvěty zaměřené na odbornou veřejnost, která 
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pracuje s protagonisty domácího násilí, důsledné využívání všech možností stávající 

legislativy, realizace sociálních opatření a sjednocení s právními normami EU.  

 

Při hledání efektivního postupu řešení je důležité zohlednit skutečnost, že řešení 

domácího násilí je velmi složité a komplikované, jelikož se ho dotýká mnoho aspektů 

z různých oblastí společenských vztahů. Nezbytnou podmínkou je proto přijmout 

ucelený, komplexní a flexibilní systém nejrůznějších opatření, která budou schopná 

reagovat na různé podoby násilí a zajistit vzájemnou a koordinovanou spolupráci všech 

zainteresovaných složek. Změna je proto nutná nejen v oblasti samotné legislativy, ale i 

v přístupu každého jednotlivce k této problematice a dostatečné informovanosti 

veřejnosti, laické i odborné (Voňková, Huňková, Vavroňová, Prokopová 2004: 15). 

 

Ochrana ohrožených dětí v České republice nedosahuje úrovně odpovídající 

úrovni vyspělých evropských států. Za výchozí nedostatek je považována zejména 

roztříštěnost agendy péče o ohrožené děti. Proto také byl v práci podrobně systém 

zajišťující péči o ohrožené děti analyzován a byly ukázány kroky, které by vedly k jeho 

zefektivnění (Voňková, Huňková, Vavroňová, Prokopová 2004: 21).  

 

V úplném závěru práce bych v bodech ráda shrnula základní poznatky ohledně 

násilí na dětech vycházející z dokumentů jako je Národní akční plán k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, Úmluva o právech 

dítěte, Národní zpráva o rodině a Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo 

vlastní rodinu. Podle Úmluvy o právech dítěte patří  mezi základní práva dětí právo na 

zdraví a bezpečné prostředí – bez úrazů a násilí.  

� Násilí na dětech nelze akceptovat v žádné z jeho forem.  

� Úrazy dětí a násilí na dětech patří mezi největší problémy veřejného zdraví, 

kterému musí být věnována náležitá pozornost.  

� Hlavním rizikovým faktorem úrazů dětí a násilí na dětech jsou sociálně-

ekonomické faktory (chudoba, špatné podmínky bydlení, nezaměstnanost, 

alkohol).  

� Společným jmenovatelem úrazů dětí, násilí na dětech a mentálního zdraví dětí 

jsou jejich společné rizikové faktory, sociální aspekty a také jejich 

preventabilnost, a to v rámci jednotného postupu a strategie ve smyslu 

„provision-protection-participation“ (systém tří P) (Kolektiv autorů 2008: 39). 
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V oblasti prevence násilí na dětech je důležité podporovat zejména: 

� Rozvoj a implementaci národních strategií a akčních plánů prevence 

dětských úrazů a násilí na dětech s cílem maximálního snížení dětské 

úmrtnosti v důsledku úrazů, zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských 

úrazů, zejména  úrazů  závažných a s trvalými následky a eradikace násilí na 

dětech ve všech jeho formách. 

� Zlepšení systému zdravotní péče pro děti se zaměřením na sociální aspekty 

zdraví a včasnou detekci násilí na dětech a dostupnost vysoce kvalitních 

zdravotních služeb. 

� Sběr a sdílení validních dat kompatibilních s daty EU (EU DataBase-IDB). 

� Transformaci institucionální péče v zařízení typu dětských center.  

� Rozvoj mentálního zdraví dětí a jejich zdravého životního stylu.  

� Pozitivní výchovu dětí, budování rodiny-školy-společnosti přátelské dětem. 

� Implementaci příkladů dobré praxe, výměnu znalostí a zkušeností. 

� Mezioborovou a meziresortní spolupráci na národní, regionální a lokální 

úrovni. 

� Vzdělávání a informovanost odborné i laické veřejnosti(Kolektiv autorů 

2008: 40). 

 

V oblasti prevence násilí na dětech je nezbytné:  

� Respektovat a prosazovat „nejlepší zájem dětí“ v každodenní politické praxi 

a tvorbě koncepcí, politik a strategií ve všech oblastech.  

� Zvýšit právní zodpovědnost rodičů, komunity, regionu a státu za zdraví a 

bezpečí dětí.  

� Problematice prevence dětských úrazů, prevence násilí na dětech a podpory 

mentálního zdraví věnovat náležitou a stálou pozornost v rámci 

předsednictví EU členských států (Kolektiv autorů 2008: 42). 
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7. Shrnutí 
 

Jak již ze závěru vyplývá, cílem práce byla identifikace jednotlivých typů a forem 

násilí na dětech, jejich dopadů, následků a v neposlední analýza systému péče  

o ohrožené děti fungujícího v České republice. Nejprve byla stručně charakterizována 

teoretická východiska související s problematikou domácího násilí. Jednalo se zejména 

o vymezení pojmu jako je ohrožené dítě, které bylo pro práci zásadní, dále pak 

vymezení pojmu nejlepší zájem dítěte, domácího násilí a právního rámce celé 

problematiky.  

 

Teoretická východiska umožnila orientaci pro zkoumání problematiky systému, 

který se v České republice o děti ohrožené domácím násilím stará. První oblastí byla 

komplexní situace systému v České republice se zaměřením na možnosti zachování 

zázemí vlastní rodiny, spočívající na prevenci a sanaci rodiny. Situace systému péče o 

ohrožené děti je velmi komplikovaná a nese sebou množství problematických oblastí, 

jako je např. roztříštěnost problematiky mezi resorty a nejednotnost péče o děti 

ohrožené domácím násilím, za což je český systém právem kritizován.  

 

Pro pochopení systému je ovšem důležité znát také jednotlivé aktéry, kteří 

v systému figurují a jejich pravomoci. Nejdůležitějším aktérem vstupujícím do přímého 

kontaktu s ohroženými rodinami jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí. Představují 

mnohdy prvotní oporu v krizových situacích a proto by měly znát všechny možnosti 

pomoci klientům. Ne vždy se ovšem můžeme setkat s orgány sociálně-právní ochrany 

dětí, kteří vědí, jak se v daných situacích zachovat. Pro tyto situace vydává Ministerstvo 

práce a sociálních věcí Metodická doporučení, ve kterých pracovníci orgánů sociálně-

právní ochrany dětí naleznou obecné postupy, jak jednat, na koho se obrátit, co 

neopomenout apod. Mezi aktéry přicházejícími primárně do styku s klientem ovšem 

nepatří pouze orgány sociálně-právní ochrany dětí. Patří sem mimo jiné také lékaři, 

školská zařízení, policie ČR a v neposlední řadě také občanský sektor.  

 

Problematika domácího násilí je právně ukotvena v zákoně o sociálně-právní 

ochraně dětí, který definuje za hlavní poskytovatele služeb ohroženým rodinám právě 

již zmíněné orgány sociálně-právní ochrany dětí. Z provedených rozhovorů vyplynulo, 

že se sociálním pracovnicím orgánů sociálně-právní ochrany dětí přiznává značná 



Diplomová práce  

105  

odpovědnost za osudy dětí, přitom v některých případech právní nástroje, které mohou 

využívat, jsou málo účinné nebo nemají faktickou vynutitelnost, případně je jejich 

využití nevhodné. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je vrcholným orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí si stávající problémy uvědomuje a snaží se na ně 

v současné době reagovat Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011.  

 

Z vyhodnocení informací od odborníků na tuto problematiku je možné vyvodit 

závěr, že je nutné se zaměřit na sjednocení problematiky sociálně-právní ochrany dětí 

do jednotného materiálu, který by zmapoval současné trendy v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí, stanovil priority řešení aktuálních problémů a nastínil další žádoucí vývoj 

v této oblasti. Aby bylo možné poskytovat sociálně-právní ochranu v adekvátní míře, je 

třeba také zajistit dostatečný počet sociálních pracovnic, snížit objem jejich 

administrativní činnosti, zajistit možnosti dalšího vzdělávání, metod odborného 

dohledu, vedení a supervizí proti zvýšenému výskytu syndromu vyhoření a současně 

podporovat nestátní i státní subjekty působící v oblasti prevence a pomoci ohroženým 

rodinám. 

 

8. Summary 
 

As already concluded from the apparent goal of this thesis was to identify the 

various types and forms of violence against children, their impacts and consequences, 

and not analysis of the system of care for vulnerable children functioning in the Czech 

Republic. First was briefly characterized by the theoretical background related to the 

issue of domestic violence. The discussion focused on the definition of vulnerable as a 

child, which was vital for the work, then the definition of best interests of children, 

domestic violence and legal framework of the whole problem.  

 

The theoretical basis for exploring possible indication of problems, which in the 

Czech Republic for children at risk of domestic violence old. The first area of the 

complex situation in the Czech Republic, focusing on the possibility of maintaining 

their own family background, based on prevention and remediation of the family. The 

situation of care for vulnerable children is very complicated and entails number of 
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issues such as fragmentation of issues and inconsistencies between departments of care 

for children affected by domestic violence, for which the Czech system of law 

criticized.  

 

To understand the system is however important to know the different actors in the 

system of ranks and their competence. The most important player in entering into direct 

contact with vulnerable families are social institutions and legal protection of children. 

Often represent the primary support in crisis situations and therefore should be aware of 

every opportunity to help clients. Not always, however, can be found with the bodies of 

socio-legal protection of children, who know how to preserve in these situations. In 

these situations, issued by the Ministry of Labor and Social Affairs Methodical 

recommendations, which staff of the institutions of social and legal protection of 

children will find a general practice, how to act, who to contact, what to note, etc. 

Among the players coming into contact primarily with the client, however, not only by 

the authorities of socio-legal protection of children. This includes the doctors, schools, 

Police and last but not least, the civic sector.  

 

The issue of domestic violence is legally anchored in the Law on the socio-legal 

protection of children, which defines the main provider of services to vulnerable 

families, the authorities have been very social and legal protection of children. The 

interviews conducted showed that the social institutions pracovnicím social and legal 

protection of children confers considerable responsibility for the fate of children, while 

in some cases, instruments which can be used, are performing poorly or not effective 

enforcement, or their use inappropriate. Ministry of Labor and Social Affairs, which is 

the supreme body of social and legal protection of children aware of the existing 

problems and tries to present them in the National Action Plan to respond to the 

transformation and standardization of care for vulnerable children in the period 2009 to 

2011.  

 

The evaluation of information from experts on this topic can be concluded that it 

is necessary to focus on the unification issue of socio-legal protection of children in a 

single material, which mapped out the current trends in socio-legal protection of 

children, establishing priorities to address current problems and present a more desirable 

development in this area. In order to provide social and legal protection in an adequate 
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extent, it is also necessary to ensure a sufficient number of social workers, reducing the 

volume of administrative activities to ensure opportunities for further education, 

training methods, supervision, management and supervision against the increased 

incidence of burnout, while promoting non-state and state those working in the field of 

prevention and assistance to vulnerable families. 
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11. Přílohy  
 
Příloha č.  1: Kognitivní mapa – Nejlepší zájem dítěte I. 

 

(Zdroj: Autorka 2009) 
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Příloha č. 2: Kognitivní mapa – Nejlepší zájem dítěte II 

 

 

(Zdroj: Langmeier, Matějček 1968) 
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Příloha č.  3: Kognitivní mapy - Subjekty systému péče o ohrožené děti  
 

 

(Zdroj: Autorka 2009) 
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Příloha č.  4: Ekologický model násilí 

 
 
(Zdroj: Národní strategie prevence násilí na dětech) 
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Příloha č. 5: Cyklus násilí 
 

 
 
 
(Zdroj: Městská policie Opava 2009) 
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Příloha č. 6: Adresář organizací, zabývajících se problematikou syndromu CAN 
 

Název 
organizace 

Činnost organizace www stránky adresa/ 
telefon 

e-mail 

Dětské 
krizové 
centrum 

• vyhledávání 
ohrožených 
dětí  

• poradenství  

• pořádání 
přednášek a 
kurzů  

• linka důvěry 

www.dkc.cz Dětské 
krizové 
centrum 
V Zápolí 
1250/21  
Praha 4 - 
Michle 
141 00 
Tel: 241 480 
511  
777 664 672 
241 48 41 49 
linka důvěry  

ambulance@ditekrize.cz  
 dkc@ditekrize.cz 
  
  
  
 internetová linka důvěry-
problem@ditekrize.cz  

Linka 
bezpečí dětí 
a mládeže  

telefonická krizová 
linka pro děti a 
mládež 

• bezplatné 
volání  

• nonstop 
provoz  

• anonymní 
poradenství 

linka vzkaz domů 

• pro děti na 
útěku, které 
chtějí 
zanechat 
vzkaz svým 
rodičům 

rodičovská linka 

• poradenství 
rodičům s 
výchovou 
dětí 

internetová linka 

www.linkabezpeci.cz Sdružení 
Linka 
bezpečí 
Ústavní 
91/95 
181 21 Praha 
8 
1160111    
-bezplatná 
telefonická 
linka nonstop  
800 111 113   
-vzkaz domů 
  
  
840 111 234 
-rodičovská 
linka 
  
  
800 155 555 
-internet 
helpline 

pomoc@linkabezpeci.cz  
chat.linkabezpeci.cz  
 
 

Dítě na 
útěku 

Publikace Dítě na 
útěku 

• informace o 
příčinách 

www.linkabezpeci.cz 
 

Sdružení 
Linka 
bezpečí 
Ústavní 
91/95 
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útěků dětí 
zdomova  

• syndrom 
CAN  

• škola, 
rodinné 
zázem 

91/95 
181 21 Praha 
8 
  

Vzdělávací 
institut 
ochrany dětí 

projekt Dětská 
práva: 

• letáky o 
CAN  

• informace o 
dětských 
právech  

• základní 
dokumenty o 
lidských 
pávech  

• informace 
pro pedagogy  

• materiály 
kvýuce  

• besedy pro 
děti  

• internetová 
poradna 

www.detskaprava.cz Vzdělávací 
institut 
ochrany dětí 
U 
Pergamenky 
3 
170 00 Praha 
7 
Tel: 266 722 
231 

j.knight@detskaprava.cz 

Fond 
ohrožených 
dětí  

• pomoc 
opuštěným, 
zanedbávaný
m a týraným 
dětem  

• Klokánek-
rodinná péče 
místo ústavní 
výchovy 

• provoz 
Azylových 
domů pro 
rodiny s 
dětmi a 

www.fod.cz Fond 
ohrožených 
dětí 
Na Poříčí 6 
110 00 Praha 
1 
Tel: 224 221 
137, 
224 236 655 

fod@fod.cz 
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mládež bez 
domova 

• poradenská a 
hmotná 
pomoc 
náhradním i 
potřebným 
vlastním 
rodinám  

Centrum 
GONA 

Soukromé 
sexuologické 
centrum  

• poradna  

• sexuální 
zneužívání  

• psychoterapie  

• internet 
poradna:  

www.sex-centrum.cz Soukromé 
sexuologické 
centrum 
GONA s.r.o. 
Národní třída 
25, Palác 
Metro 
110 00 Praha 
1 
Vchod B, 6. 
patro 
Tel: 221 085 
288 

info@sex-centrum.cz 

s.r.o. 
ÉLEKTRA 
pomoc 
ženám i 
mužům, kteří 
se stali 
oběťmi 
sexuálního 
násilí v 
dětství či 
dospělosti, 
dále jejich 
partnerům a 
příbuzným  

•  terapie 
(individuální, 
skupinová, 
párová, 
podpůrná 
ter.pro 
rodinné 
příslušníky)  

• poradenství  

• krizová 
intervence  

• videotrénink 
interakcí 

www.centrumelektra.cz  s.r.o. 
ÉLEKTRA 
Michnova 
1622 
Praha 11 
14900  
Tel:272 911 
110  
       603 812 
361 (st 8-17)  

\n info@centrumelektra.cz 

 DŮM TŘÍ 
PŘÁNÍ 
pomoc 
rodinám:  
v přechodné 
krizi  
v dlouhodobé 
krizi  
s potřebou 
respitní 

•  Azylový 
dům: zařízení 
rodinného 
typu pro děti 
vyžadující 
okamžitou 
pomoc  

• Terénní 
služby  

  www.dumtriprani.cz Azylový 
dům 
Přemysla 
Pittra pro 
děti 
Karlovarská 
337/18 
16100 Praha 
6  
Tel: 

 ambulance@dumtriprani.cz 
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(odlehčovací) 
péče 
s dětmi 
spadajícími 
do 
syndromu 
CAN 
rodinám s 
dětmi s 
poruchami 
chování, 
výchovnými 
problémy, 
reaktivními 
útěky 
rodinám s 
dětmi s 
průběhem 
vývojových 
krizí v 
pubertě a 
adolescenci 

služby  

• Ambulantní 
služby 

235 302 698    
        
607 199 291   
 Ambulantní 
a terénní 
pracoviště 
Svatovítská 7 
16000 Praha 
6  
Tel: 
233 931 310   

 
 

(Zdroj: Národní informační centrum pro mládež 2009) 
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Příloha č.7: Adresář organizací, zabývajících se problematikou domácího násilí 

 

Název organizace Činnost organizace www stránky adresa 

Rosa 
• informace o 

domácím násilí  

• psychosociální 
poradenství 

• Azylový dům 

• poradenství  

• prevence 
domácího násilí - 
semináře a 
přednášky  

• vydávání 
informačních 
letáků 

www.rosa-os.cz ROSA 
Podolská 242/25 
147 00 Praha 4 
  
SOS telefonní 
krizová linka  

Bílý kruh bezpečí pomoc obětem 
trestných činů 

• informace o 
domácím násilí  

• telefonická linka 
Dona pro oběti 
domácího násilí  

• služby pro oběti 
trestných činů a 
příbuzné  

• praktické rady  

• legislativa  

• přednášky, 
semináře, 
kongresy, 
publikace 

www.bkb.cz 
  
  
  
  
  
  
www.donalinka.cz 
www.domacinasili.cz  
 

Bílý kruh bezpečí 
UTrojice 2 
150 00 Praha 5 
  
Nonstop linka 
Bílého kruhu 
bezpečí 
  
DONA linka, 
pomoc obětem 
domácího násilí  

Acorus pomoc ženám obětem 
domácího násilí a jejich 
dětem 

• krizová telefonní 
linka  

• e-mailové 

www.acorus.cz Odborné sociální 
poradenství 
Legerova 20  

Praha 2 
(kromě čtvrtka 

objednat 
telefonicky)  
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poradenství  

• ambulantní 
pomoc  

• krizová pomoc, 
krizové lůžko 
(max 5 dní) 

• azylový dům  

• následná pomoc  

• propagace a 
osvětová činnost 

  
 

Liga lidských 
práv 

Presefona 

• telefonické 
konzultace (od 
8.30 do 22.00 
hod., v pracovní 
dny, během 
víkendu a všech 
dnů pracovního 
volna)  

• krizovou 
intervenci  

• psychologické a 
sociální 
poradenství  

• psychoterapie pro 
dospělé  

• svépomocnou 
skupinu  

• právní 
poradenství  

www.persefona.cz Persefona o. s. 
Bratislavská 31 
602 00 Brno 
 

Bona linka 
• provoz webových 

stránek s tématem 
domácího násilí 

www.volny.cz/bona-
linka 

pouze webové 
stránky 

Arcidiecézní 
charita Praha 
MAGDALA  
(pomoc objetem 
obchodu s lidmi a 
domácího násilí) 

•  krizová 
intervence 
(chráněmé 
bydlení, 
materiální pomoc) 

 www.charita-
adopce.cz  

ADCH Praha 
Londýnská 44 
120 00, Praha 2 
Non-stop linka 
pomoci Magdala  
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• následná pomoc 

Centrum 
sociálních služeb 
Praha 
KONTAKT  

•  poradna pro ženy 
a muže ohrožené 
domácím násilím 
(čtvrtek 9-13) 

 www.csspraha.cz KONTAKT       
Ječná 3           
Praha 2        12000  

Centrum 
sociálních služeb 
Praha 
INTERVENČNÍ 
CENTRUM  

• první kontakt s 
ohroženou osobou 
po policejním 
vykázání  

• osobní i 
tel.konzultace  

• podpora při 
jednání s 
institucemi  

• sociálně právní 
poradenství  

• zprostředkování 
návazné pomoci  

• terapeutická 
skupina 

 www.csspraha.cz INTERVENČNÍ 
CENTRUM  
Šromova 861 
Praha 9          
Černý Most 

PROFEM - 
Konzultační 
středisko pro 
ženské projekty 

• linka právní 
pomoci  

• gitA-genderová 
informační a 
tisková agentura 

• Distribuce 
publikací  

 www.profem.cz Na Folimance 15 
120 00 Praha 2 

SOS centrum 
Diakonie CČE 
-pomoc 
pachatelům 
domácího násilí ke 
změně  

Program pro osoby s 
násilným chováním ve 
vztazích 

• možnost prvního 
kontaktu přes e-
mail  

• telefonické 
konzultace 
(pracovní dny: 9-
20h)  

• individuální 

 www.soscentrum.cz SOS centrum 
Diakonie CČE 
Belgická 22   
Praha 2  



Diplomová práce  

129  

terapeutický 
program 
zaměřený na 
zvládání agrese  

• skupinový 
terapeutický 
program 
zaměřený na 
zvládání agrese 

Domácí násilí - 
příběhy psané 
ženami 

• zvukové záznamy 
příběhů žen, které 
prošly domácím 
násilím 

www.feminismus.cz   

KOORDONA - 
koalice 
organizací proti 
domácímu násilí 

seskupení organizací, 
které se zabývají 
přímou i nepřímou 
pomocí ženám - obětem 
domácího násilí 

www.koordona.cz   

 

 

(Zdroj: Národní informační centrum pro mládež 2009) 
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Příloha č. 8: Algoritmus postupu praktického lékaře pro děti a dorost při 

podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

 

 

(Zdroj: MUDr. Pavel Biskup 2001) 
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Příloha č. 9: Dotazy mapující systém péče o ohrožené děti v ČR 

 

OTÁZKY mapující systém péče o ohrožené děti v ČR 

 
 

1. Spatřujete v systému péče o ohrožené děti v ČR nějaké nedostatky (slabé 
stránky, nevýhody)? 

 
2. V čem má podle Vás systém péče o ohrožené děti své výhody (silné stránky)? 

 
3. Jaká opatření by měla dle Vašeho názoru zlepšit (zefektivnit) systém péče o 

ohrožené děti? 
 

4. Mohly by pomoci nějaké legislativní změny (úpravy) pro zlepšení systému péče 
o ohrožené děti v ČR? Pokud ano, jaké? 

 
5. Jaký názor máte na zřízení úřadu dětského ombudsmana? 

 
6. Dala by se dle Vašeho názoru čerpat nějaká zkušenost ze zahraničí, vedoucí ke 

zlepšení systému péče o ohrožené děti v ČR? 
 

7. Jsou dle Vašeho názoru dostačující možnosti ochrany a pomoci dětem týraným, 
zneužívaným a zanedbávaným? Pokud ne, v čem by bylo dobré ochranu a 
pomoc zlepšit? 

 
 

8. Vaše další návrhy, postřehy, náměty ke zlepšení systému péče o ohrožené děti 
v ČR. 

 

 

(Zdroj: Autorka 2009) 

 

 


