Lze identifikovat dítě z prostředí
domácího násilí? A lze mu pomoci?
Mgr. Renata Šanderová
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR

Stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru
Děti jako nepřímé oběti domácího násilí (2006/C 325/15),
ze dne 21. dubna 2006

„ … při zvažování mezi právními zájmy
- ochranou a podporou žen, ochranou a zájmem
dětí a právy mužů- musí být před právem na
kontakt s dětmi vždy upřednostněna ochrana
před násilím … “

Dobrá praxe – obecné informace
MPSV
Činnost MPSV v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

MV
Domácí násilí - institut vykázání a další informace
Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí
MS
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Registr poskytovatelů obětem trestných činů
PČR
Vykázání dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Pomoc obětem TČ
Domácí násilí - Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Psychologické dopady trestného činu
Systém pomoci obětem trestných činů v Policii ČR

Dobrá praxe – obecné informace
PREVENTIVNÍ ČINNOST POLICIE ČR
Vymezena zákonem ČNR č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým v ustanovení
§ 2 vymezuje hlavní úkoly Policie ČR:
„Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné
činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na
úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony,
přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu“.

Dobrá praxe – Pomoc obětem TČ

Dobrá praxe – Pomoc obětem TČ

Dobrá praxe – Pomoc obětem TČ

Dobrá praxe – Pomoc obětem TČ

Dobrá praxe – trestní oznámení
Shrnutí:


V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie ČR
(www.policie.cz/kontakty).



Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz).



V naléhavých případech využijte linku tísňového volání (158).



Více informací o podání trestního oznámení dohledáte na portálu veřejné
správy (https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-astat/soudy/podani-trestniho-oznameni.html).

Dobrá praxe – obecné informace
MŠMT
Metodické dokumenty (doporučení a pokyny)
Příloha č. 20 – Domácí násilí (pdf)

Mmě
Elektronický katalog sociálních služeb

____________________________
APIC
http://www.domaci-nasili.cz//

BKB
https://www.bkb.cz/

ROSA – Centrum pro týrané ženy
https://www.rosa-os.cz/

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
https://www.profem.cz/

Centrum Locika
http://www.centrumlocika.cz/

DKC - Dětské krizové centrum
http://www.ditekrize.cz/

LOM
http://www.ilom.cz/

Dobrá praxe – prevence DN
MV ČR
Podpora státních dotačních titulů:
- Program prevence kriminality na místní úrovni
- Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality
PČR
Systém psychologické podpory
pro oběti TČ a obětí mimořádných
událostí
Celorepublikové projekty:
Speciální výslechové místnosti

Policejní akademie zřídila speciální výslechovou místnost
pro zranitelné oběti (video, 2017)

Výslechové pomůcky

Dobrá praxe – prevence DN
Zkus to říct (2016)
- ve spolupráci s Hankou Kynychovou
- poradenství pro oběti DN a jejich blízké
- více na https://www.policie.cz/clanek/zkus-to-rict.aspx
Nebuďte slepí k domácímu násilí I. - III. (ŘSPP, 2007, 2017 - 2018, 2019)
Cíl - podpora specializace policistů Policie ČR v oblasti domácího násilí
- zvýšení informovanosti ohrožených osob z řad menšin a v sociálně
vyloučených lokalitách
- profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně předcházení
sekundární viktimizace

Dobrá praxe – prevence DN
Nebuďte slepí k domácímu násilí I. - III. (ŘSPP, 2007, 2017 - 2018, 2019)
- výjezdové desky pro policisty vyjíždějící k incidentům se znaky domácího
násilí (propisovací formuláře - podklady pro posuzování rizika dalšího útoku preventivní materiály s informacemi pro ohroženou osobu - kontakty
na pomáhající organizace)
- informační brožurky v osmi jazykových mutacích
(česká, anglická, ruská, ukrajinská, mongolská, romská, vietnamská, arabská)
- prakticky využitelné předměty se skrytým číslem „linky pomoci obětem
kriminality a domácího násilí“ - nonstop telefonní linky - 116 006
(zrcátka do kabelky a dva druhy kuličkových per s důležitými kontakty
pro ohrožené osoby).

Dobrá praxe – prevence DN
Nebuďte slepí k domácímu násilí I. - III. (ŘSPP, 2007, 2017 - 2018, 2019)
 Signalizační zařízení (ŘSPP, 2019)
- pilotní projekt (KŘP-S, ÚO Kladno, ÚO Příbram)

- Cíl - ověřit, zda lze zajistit ještě účinnější ochranu ohrožené osoby před
opakováním útoku ze strany osoby násilné v době vykázání případně
v souvislosti s trestním řízením vedeném vůči násilné osobě.
- zajištění dostupnosti okamžité pomoci pro oběti domácího násilí

- poskytnuto pro nejzávažnější případy DN, kdy riziko dalšího nebezpečného
útoku bylo vyhodnoceno jako obzvlášť vysoké
- umožňuje přivolat pomoc policie stisknutím jediného tlačítka
- zařízení je současně schopno lokalizovat oběť a předat údaje operačnímu
středisku

Dobrá praxe – prevence DN
Preventivní film JAKUB (D. Vigner, 2016)
- více na https://www.policie.cz/clanek/preventivni-hrany-film-jakub-problematika-domaciho-nasili.aspx

- moderní edukativní pomůcka (finanční podpora MŠMT, D. Vigner)
- manuál pro pedagogy a trestněprávní manuál
- bezúplatná nevýhradní licence pro PČR
- videoprojekce (Ostrava, Praha aj.)
- beseda s tvůrci manuálu pro pedagogy a zástupců ROSA, IC, NNO,
OSPOD, MŠMT, PČR

Jakub - Workshopy pro pedagogy v České republice (D. Vigner, 2017)
- více na https://www.policie.cz/clanek/akce-a-projekty-jakub-workshopy-pro-pedagogy-v-ceske-republice.aspx

- finanční podpora D. Vigner, MŠMT, Policie ČR, KÚ
- interdisciplinární spolupráce
- řízená diskuze
Na Hraně (D. Vigner, 2014)
- problematika manipulace, jako předstupeň trestné činnosti páchané dětmi a mládeží
a trestné činnosti páchané na dětech a mládeži
- manuál pro pedagogy a trestněprávní část manuál

Dobrá praxe - JAKUB
Film Jakub (2016) - trailer

Dobrá praxe - JAKUB
JAKUB – JEDINEČNOST PREVENTIVNÍHO PROJEKTU










Komplexnost
Dlouhodobost
Systematičnost
Interaktivní výuka
Mezioborový přístup
Didaktické a metodické materiály
Naplňování vládních cílů a úkolů (viz strategie a akční plány)
Využití projektu zdarma

Dobrá praxe - JAKUB
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
 žáci a studenti základních a středních škol
 pedagogičtí pracovníci, policisté

CÍLE PROJEKTU
 ovlivňovat zvyšování informovanosti žáků a studentů v oblasti
domácího násilí včetně pozitivního působení na jejich postoje,
žádoucí trendy chování a praktické dovednosti
 zvyšovat povědomí v trestněprávní problematice
(protizákonné jednání, institut vykázání – opatření preventivního
charakteru – ochrana života, zdraví a majetku zúčastněných osob)
 vést k aktivnímu přístupu k řešení domácího násilí
 způsoby oznámení protizákonného jednání
 prevence viktimnosti a pomoc obětem trestné činnosti

Dobrá praxe - JAKUB
METODIKA K FILMU JAKUB Z POHLEDU
TRESTNĚPRÁVNÍHO
 Koncipována jako komentář k vybraným scénám z filmu.
 Popsáno jednání jednotlivých účastníků děje.
 Přiřazena adekvátní trestněprávní kvalifikace jednání a popsané
důsledky.
 Definován pojem „Institut vykázání“.
 Vymezeny preventivní rady a doporučení.
 Přehled doporučených legislativních norem, mezinárodních úmluv
a vládních strategií.

 Výčet vybraných přestupků a trestných činů včetně vymezení
vybraných pojmů, které s trestněprávní problematikou domácího
násilí souvisejí.

Zákonné a legislativní normy
STRATEGIE A AKČNÍ PLÁNY
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016
až 2020
 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného
násilí na léta 2019 až 2022

Zákonné a legislativní normy
ZÁKONY
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských
práv a svobod
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(účinnosti dnem 1. 7. 2017)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
(účinnosti dnem 1. 7. 2017)
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých
zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákonné a legislativní normy
ZÁKONY
Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilí
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005
Sb. a zákona č. 135/2006 Sb.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 29/2007 Sb.
Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilí
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 29/2007 Sb.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákonné a legislativní normy
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY A DOKUMENTY
Úmluva o právech dítěte – mezinárodní úmluva stanovující občanská
a politická, ekonomická a sociální a kulturní práva dětí. Dodržování
úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Česká republika tuto
úmluvu přijala 1. 1. 1993
Istanbulská úmluva – úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí
vůči ženám a domácího násilí. Nejrozsáhlejší úmluva řešící
porušování lidských práv v případech domácího násilí. Česká
republika je signatářem od 2. 5. 2016
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Děti jako
nepřímé oběti domácího násilí (2006/C 325/15), ze dne 21. dubna
2006

Děkuji za pozornost.
Mgr. Renata Šanderová
Praha 26. září 2019

