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Týrání svěřené osoby a oznamování        
trestné činnosti pro sociální    
pracovníky 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

19. dubna 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Anna Kováčová 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Cílem tohoto kurzu je přehledně shrnout problematiku, pro společnost velmi 

škodlivého, trestného činu týrání svěřené osoby. Neboť tento trestný čin je zvláštní 

jak z hlediska vlastností pachatele, tak z hlediska vlastností poškozeného – oběti 

(typicky se jedná o děti, osoby postižené anebo seniory). Z pohledu sociálních 

pracovníků, vychovatelů i učitelů, tito se mohou o takové trestné činnost dozvědět,  

 

v rámci výkonu svého povolání (např. týrané dítě ze sociálně slabší rodiny, týrané 

dítě ve škole) anebo se může stát, že se někdo z nich takového trestného činu 

dopustí jako pachatel (např. velmi špatné zacházení se starými lidmi v 

pečovatelském domově). Jak správně postupovat, v případě, že se o takovém 

jednání dozví? Kdo a komu je povinen trestný čin oznámit?  

V rámci tohoto kurzu bude detailně pojednáno o trestném činu týrání svěřené 

osoby, o problematice oznamovaní trestné činnosti a o prolomení mlčenlivosti v 

sociálních službách. Dále se budeme zabývat právní ochranou dětí před týráním a 
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povíme si o syndromu týraného a zanedbávaného dítěte - syndrom CAN. O jeho 

projevech i identifikaci. V rámci kurzu si vysvětlíme, kdy můžeme o spáchání tohoto 

trestného činu hovořit, a kdy naopak nelze jednání obdobné týrání jako trestný čin 

klasifikovat. Dále si povíme o souběhu trestného činu s dalšími násilnými trestnými 

činy (zmíníme zde také problematiku domácího násilí) a odlišíme si tato dvě násilná 

jednání. Zaměříme se na případy z praxe a judikaturu, například si vysvětlíme, jak 

správně postupovat v případě, kdy se vyučující hodnověrným způsobem dozví, že 

jeden z jeho žáků zažívá ze strany svého rodiče násilí, které by mohlo mít intenzitu 

týrání, koho, kdy, a jak zapojit, tak aby byla efektivně zajištěna ochrana dítěte. 

Závěrem bude diskuze k tématu.  

 

  

 
 
 

OBSAH KURZU 

 

 
LEKTOR KURZU 

 

1) Skutková podstata trestného činu  

2) Pachatel a jeho psychologický profil  

3) Oznamovací povinnost, prolomení mlčenlivosti  

4) Osoba poškozená, zvlášť zranitelná oběť a její práva  

5) Související trestná činnost (týrání osoby žijící ve společném obydlí, zbavení osobní 

svobody, vražda, těžké ublížení na zdraví, pohlavní zneužívání…)  

6) Právní ochrana dětí před týráním a syndrom CAN  

7) Kazuistika 

JUDr. Anna Kováčová 

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého 
práva, především na rodinně-právní problematiku. Profesně mimo 
jiné působila v justici (asistentka soudce Okresního soudu, 
opatrovnické oddělení). V rámci advokátní praxe zastupovala 
poškozeného v trestním řízení, které bylo vedeno právě z důvodu 
spáchání trestného činu týrání svěřené osoby. Lektorka aktuálně 
dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity 
Palackého. Její rigorózní práce pojednává o rodinné mediaci v 
České republice. Alternativní řešení konfliktů zkoumala také při 
studijním pobytu na Novém Zélandu. Nejvíce se zajímá o právní 
pomoc dětem. 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, 

lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní                       

e-mail:kovacova@kolumbuspm.cz.  


