
 
 

Národní kulatý stůl na téma Sexuální zneužívání mentálně postižených uživatelů 

v sociálních službách 

V rámci projektu Transformace sociálních služeb  

Termín: 21. 10. 2015 

Účastníci: zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva 

spravedlnosti (MSp), zástupce Policie, odborníci na sexualitu lidí s mentálním 

postižením, zástupce Ligy lidských práv, zástupci Společnosti na podporu práv lidí 

s mentálním postižením (SPMP ČR) 

Úvod a přivítání 

- shrnutí výstupů z prvního Národního kulatého stolu (NKS), který se konal v dubnu  

Úvodní příspěvek Petr Eisner  

- 60 % lidí s mentálním postižením má zkušenost se sexuálním zneužitím 

- okolí vnímá lidi s mentálním postižením jako bezpohlavní bytosti 

- nevnímají svoji intimitu, proto je velice jednoduché je zneužít, nemusí jim to přijít 

divné, protože v zařízeních na ně běžně někdo sahal  

- důležitost sexuální osvěty mezi lidmi s postižením i uživateli 

- Petr Eisner společně s LLP vedou seminář – Sexuální zneužívání uživatelů 

sociálních služeb – nejen právně (propojení praktické části s právními postupy), 

seminář bude do budoucna nejspíš akreditován 

- Co může dělat zařízení sociálních služeb? → Vytvořit si protokol sexuality, v hodně 

zařízeních protokol chybí – upravuje to, jak pracovat se sexualitou klientů v sociálních 

službách. Problematika má být metodicky uchopena (kompetence pracovníků), mají 

být řešeny a jasně vysvětleny i právní otázky, srozumitelný pokyn pro pracovníky, co 

v daném případě dělat, jak se zachovat. V podstatě protokol chrání i samotného 

pracovníka, lze tam vymezit i to, co má pracovník dělat, když nepřijde kompetentní 

osoba k výslechu, také má jasně dáno, jak se v případě sexuálního zneužití 

zachovat. V zařízeních, kde pracují s protokolem sexuality, méně dochází ke 

zneužívání 

- v případně sexuálního zneužití je povinnost akt překazit, ovšem není ohlašovací 

povinnost, pokud se zjistí sexuální zneužívání následně – pracovníci to tak někdy 

nenahlásí; přesto by měli hájit práva a zájmy uživatelů služby, když zneužití není 

průkazné (jedná se o nedůvodné podezření) 

- pokud je omezen člověk ve svéprávnosti, tak to neznamená, že není trestně 

odpovědný 

 

 

 

Zkušenost z velkokapacitní služby 

- ve službě došlo k zachycení podezření na sexuální zneužití, bylo podáno trestní 

oznámení 



 
- policista neměl zkušenost s komunikací s člověkem s mentálním postižením (podání 

vysvětlení tak vlastně neproběhlo) 

- celý výslech se odehrával v atmosféře strachu 

- bylo zjištěno, že mezi některými klienty v minulosti k intimnímu styku došlo, ale 

neprokázalo se donucení k pohlavnímu styku násilím; pachatel nebyl dle policie 

dohledán, byť se v zařízení vědělo, kdo měl zneužití provést → případ založen   

- celý případ má velmi negativní dopad na všechny v zařízení – uživatele, včetně oběti 

(není jistota bezpečí), agresora (pocit beztrestnosti) i pracovníky  

 

Role policie 

- průběh šetření: trestní oznámení – podání vysvětlení – sběr důkazů (znalecké 

posudky, svědci a výslechy); i kdyby byl člověk nepostižitelný, musí policie prošetřit 

všechny důkazy (výslechy svědků, postiženého i oběti) – musí být splněny náležitosti 

trestního spisu 

- poukázáno na problém svědků, svědci jsou pracovníci, někteří klienti si nemusí 

přesně pamatovat, co se stalo  

- policie pracuje podle trestního řádu, ve kterém je daný jednotný postup, nejsou další 

specifické postupy  

- dochází školení postupu policie při výslechu ve zvláštních případech 

- důležitá je znalost komunikace s člověkem s mentálním postižením 

- dobrá praxe - policista má při výsleších s sebou kompetentního odborníka, případně 

znalce, který člověku s mentálním postižením porozumí; zajistí se tím průkazné 

svědectví; 

- neupravuje to žádný interní předpis policie (u dětí je tato povinnost dána zákonem), 

není to povinnost a záleží to pouze na samotném policistovi, zda si s sebou 

odborníka vezme  

- návrh: mohl by být kontakt na osoby (seznam), které by byly u výslechu, otázka toho, 

jak by byly placeny; SPMP prodiskutuje možnosti na expertní skupině, kterou zřizují 

- SPMP vydalo brožurku (určenou i policii): Jak jednat s lidmi s postižením 

v komunikaci - http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-

downloads/2015/06/jak_jednat_s_MP.pdf 

- „preventisté“ z Prahy byly SPMP proškoleni 

- u pachatele se posuzuje ne/příčetnost - v tomto případě znalecký posudek (psychiatr; 

někdy psychiatr i psycholog – funguje v praxi), a to vždy aktuálně u každého činu (byť 

by byly v jednom měsíci 

- znalec má možnost si vzít konzultanty (např. ze zařízení, což nemusí být správně 

kvůli možné zaujatosti/střetu zájmů) 

- s klientem, který zneužívá ostatní klienty a není postihnut z důvodu nepříčetnosti → 

je možné ukončit smlouvu, není to nejvhodnějším řešením -začne využívat jinou 

službu a v trestné činnosti nepřestane  

→ případně uložit ochranná opatření (provádí soud – člověk není odsouzen, ale musí 

jít např. na léčení) 

→ vždy provést preventivní opatření, aby k činu už nedocházelo (oddělit agresora od 

oběti, pracovat s ním v oblasti sexuality a zneužívání, nastavovat pevné hranice 

apod.) 

 

 

http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/06/jak_jednat_s_MP.pdf
http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/06/jak_jednat_s_MP.pdf


 
Odpovědnost právnických osob (PO) 

- novela upravuje výčet trestních činů → PO bude moci být odpovědná za všechny 

trestné činy, mimo daný výčet trestných činů, v zákoně bude upravena i odpovědnost 

PO za týrání svěřené osoby 

- znásilnění – pokud došlo k pokusu o znásilnění, tak lze stíhat FO i PO, tedy i to 

zařízení 

- pokud o tom zaměstnanec zařízení věděl, tak lze dovodit poté i odpovědnost zařízení 

- návrh: při posouzení odpovědnosti právnické osoby využít i inspekci sociálních 

služeb, která má kontrolovat kvalitu sociálních služeb a rozumí pracovním postupům 

zařízení i jejich povinnostem a odpovědnosti dané ze zákona o sociálních službách 

 

 

Aktivity NNO : 

Projekt Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP ČR) 

- projekt SPMP ČR mimo jiné řeší problematiku sexuálního zneužití, končí v březnu 

2016;  na počátku roku 2016 se sejde dvakrát expertní platforma, první setkání 

proběhne 27. 1. 2016; plánuje pokračování setkání i po ukončení projektu ke 

konkrétním případům (diskuse, jak dané případy řešit); zakládají svépomocné 

skupiny, kde členky sdílí své zkušenosti nejen sexuální, ale i vztahové apod.; 

připravují brožuru pro lidi s mentálním postižením, co dělat při zneužívání 

Rozkoš bez rizika navrhuje možnost zprostředkování seznámit se, řeší nyní sexuální 

asistenci pro lidi s postižením (sama není trestnou činností, ale její zprostředkování 

ano);  

 

 

Výstupy a Úkoly: 

- SPMP do své expertní skupiny přizve i odborníky, kteří dělají znalecké posudky, 

seznam je veřejný, zástupce Policie zašle přesto kontakty 

- SPMP se spojí s Policií ohledně možnosti vzdělávání policistů, Policejní prezidium 

organizuje vzdělávání jednou ročně, domluvit se ohledně možnosti příspěvku na 

jejich setkání 

- MPSV ve spolupráci se SPMP zajistí tři články na toto téma, které by se měly týkat 

zejména prevence, postupu a sankcí v problematice sexuálního zneužívání 

- SPMP zahrne informace z kulatého stolu do svých informačních materiálů 

- Policie zašle vypořádání úkolů z minulého kulatého stolu (oslovení krajských 

policejních ředitelství s informativním e-mailem, že se tyto případy objevují; zjistit 

z praxe, kde při podezření ze spáchání trestného činu osobou s mentálním 

postižením postupovaly orgány činné v trestní řízení, praktický případ praxe – pokud 

je) 

- v dalším programovém období lze podat projekt týkající se sexuality lidí se 

zdravotním postižením – výzva č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje 

sociální práce http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz 

- Marie Hronová zašle kontakt kolegyním ze SPMP na zařízení, kde dobře pracují se 

sexualitou klientů, poté lze sepsat příklady dobré praxe 

- co mohou udělat sociální služby, aby se sexuálnímu zneužití předcházelo → důležitá 

je podpora pracovníků ze strany vedení (nesmí být pracovník utvrzován v tom, že 

http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz


 
klient má pouze práva, nikoliv odpovědnost), prevence, vytvářet prostor pro intimitu 

klientů, mít protokol sexuality, jednotný přístup v zařízení 

- důležitá je informační kampaň (osvěta i pro laickou veřejnost – rodinné příslušníky), 

možnost proškolení inspektorů – ověří MPSV u kolegů 

- možnost také domlouvat schůzky pro lidi s mentálním postižením, aby hovořili na toto 

téma, předcházelo se agresi a frustraci a tak i možnému sexuálnímu zneužití 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


