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Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EU, program DAPHNE III 2007-2013.

Program DAPHNE III je spravován Generálním ředitelstvím pro spravedlnost. Jeho cílem je přispět k ochraně 
dětí, dospívajících a žen před všemi formami násilí a dosáhnout vysokou úroveň ochrany zdraví, pohody a 
sociální jistoty. Jeho specifickým úkolem je přispět k prevenci a bojovat se všemi formami násilí, které se dějí na 
veřejnosti i v privátní sféře a to včetně sexuálního využívání a obchodu s lidmi. Má za úkol připravit prevenci, ale 
i poskytnout podporu a ochranu obětem a rizikovým skupinám.

Pro více informací: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm 

Informace zde uvedené nemusí nutně vyjadřovat postoj Evropské komise. Odpovědnost za tuto publikaci je na 
autorovi. Evropská komise není odpovědna za využití informací zde uvedených.

Vydáno Vzdělávacím institutem ochrany dětí, o.p.s. (Česká republika) v rámci evropského projektu Po-
rovnání intervencí při sexuálním napadení - COSAI, březen 2013.

Kopírování je pro soukromé účely povoleno za předpokladu, že bude uveden zdroj.
Tento dokument je také k dispozici na www.cosai.eu
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Představení odborného dokumentu

Tento dokument je součástí projektu Porovnání intervencí při sexuálním napadení, který je financován Evrop-
skou Unií v rámci Programu DAPHNE III 2007 – 2013. Cílem tohoto dokumentu je předložit několik doporučení 
a opatření vedoucí ke zlepšení služeb při poskytování intervencí s ohledem na okamžité a dlouhodobé potřeby 
obětí a snížení rizika opakované viktimizace. Přestože lze připustit, že obětmi sexuálního napadení se mohou 
stát různé skupiny osob, včetně dětí a mužů, zaměřuje se projekt a zejména tento dokument na dospělé ženy 
starší 18 let.
Dokument je založen na klíčových zjištěních a doporučeních v České republice. Dokument shrnuje hlavní závěry 
vzešlé z několika projektových aktivit: případová studie, přehled litaratury a seminář a výcvikový workshop. 
Doporučení se zaměřují na mezioborovou spolupráci, vytvoření speciálních center pro oběti sexuálního násilí, 
vzdělávání a prevenci, jakož i efektivnější legislativní opatření k ochraně práv obětí zejména v rámci trestního 
řízení. 

Klíčová zjištění a problémy

 » Nedostatečná mezioborová spolupráce při řešení případů sexuálního násilí a minimalizace jejich důsledků  
 » Neexistence/nedostatek specializovaných pracovišť pro oběti sexuálního násilí včetně poskytnutí foren-

zního vyšetření, psychologického a právního poradenství (také u obětí, které sexuální násilí/napadení vůbec 
nenahlásí)

 » Nutnost odborných kompetencí poradenských zařízení k pomoci a zapojení do interdisciplinární spolupráce
 » Nedostatečné dovednosti a znalosti poskytovatelů služeb pro poskytování komplexní podpory obětem 

sexuálního násilí, která může vést k opakované viktimizaci a zvýšení případů sexuálního násilí
 » Oběti sexuálních trestných činů mají omezený přístup k právní pomoci, tím spíše k bezplatné právní pomoci, 

jakož i ke službám pomáhajících profesí (psychologická pomoc a podpora, doprovod k úkonům v trestním 
řízení apod.).

 » Nejčastějším problémem jsou opakované výslechy, ne vždy nezbytný kontakt s pachatelem, nedostatečná 
ochrana oběti přeživší sexuální napadení (např. formou utajení), střídání se osob vyšetřujících/řešících 
trestný čin apod. 

 » Nedostatek dlouhodobého financování právní a psychologické pomoci ze strany státu (včetně dlohodobé 
terapie)

Na základě realizovaných projektových aktivit byla přijata následující doporučení a výzvy ke zlepšení úrovně 
služeb a pomoci obětem sexuálního násilí v ČR. Tato doporučení budou předána státním institucím, zejména 
Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí 
k dalším opatřením a využití.

1. Mezioborová spolupráce /specializovaná pracoviště

 » Podpořit odborně i finančně propojenost služeb, zlepšit koordinaci služeb poskytovaných z jednoho místa; 
zlepšit dostupnost služeb v menších městech a na venkově

 » Vytvoření specializovaných pracovišť poskytujících komplexní poradenství a pomoc obětem sexuálního 
napadení ( např. model Velké Británie - SARC)

 » Zvýšená informovanost mezi klíčovými institucemi (policie, zdravotnická zařízení, sociální služby, probační 
a mediační služba, azylové domy, nevládní organizace a poradenská zařízení…) může vést k efektivnější 
pomoci obětem

 » Zlepšit informovanost úřadů/odborníků a neodkazování poškozených na další instituce
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2. Prevence a vzdělávání

 » Podpořit informační kampaně realizované prostřednictvím médií včetně internetu, jakož i šířit informační 
materiály dostupné např. na policejních stanicích, ve zdravotnických zařízeních, na úřadech apod.

 » Vzdělávání odborníků se musí soustředit na zvyšování znalostí a kompetencí všech subjektů a orgánů 
veřejné moci, s nimiž oběť sexuálního napadení přichází do kontaktu; jedná se o lékaře, zdravotní sestry, 
klinické psychology, policii, obecní policie, soudní znalce, státní zastupitelství, soudy, rovněž o subjekty 
poskytující sociální služby

 » Implementovat výcvikový material vytvořený v rámci tohoto projektu do vzdělávacích programů a modulů 
zdravotníků, lékařů, policistů a psychologů 

 » Zajistit dodržování oznamovací povinnosti ze strany lékařů; zajistit revizi a aktualizaci metodiky pro lékaře 
k identifikaci domácího násilí či sexuálního násilí; zdravotnický personál by měl být vyškolen zkušenými 
specialisty o tom, jak a kam odkázat oběti sexuálního násilí

 » Vytvořit systematické vzdělávací modely pro všechny profesionály zahrnující rovněž empatické a profe-
sionální chování při komunikaci s obětí sexuálního násilí

 » Podpořit osvětové aktivity a preventivní programy ve školách zaměření na domácí násilí a vztahové násilí 

3. Legislativa k ochraně práv obětí

 » Posílit práva obětí prostřednictvím nového zákona o obětech – nový předpis zaručuje procesní práva a in-
formovanost obětí a jejich motivaci podílet se na trestním řízení, zásadně mění otázku odškodnění zvlášť 
zranitelných obětí.

 » Zvýšit Informovanost oběti o jejich právech, zejména procesních (co bude následovat, zajištění doprovodu 
na úřad), užší spolupráce policie a sociálních služeb, zlepšení vymahatelnosti práv obětí/pškozených atd.

 » Odstraňovat mýty a stereotypy orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších profesionálů (policistů, stát-
ních zástupců a soudců) v kontaktu s obětí domácího násilí či sexuálního násilí prostřednictvím vzdělávání 
a školení zahrnující také psychologické aspekty

 » Podporovat využívání technických prostředků napomáhajcí snížení obavy z procesu a snížení viktimizace 
oběti (např. speciální výslechové místnosti)

Vláda a vládní instituce by se měly více zajímat a více angažovat v oblasti mezioborové spolupráce 
a naplňování již stávajích akčních plánů a strategií. Vládě se také doporučuje podepsat a ratifikovat 
tzv. Instanbulskou úmluvu. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách včetně domácího 
násilí byla přijata 7. dubna 2011 Výborem ministrů Rady Evropy (www.coe.int/conventionviolence).
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