
Součinnost OSPOD s 
PČR v rámci 
trestního řízení

PRAHA 25.  10.  2022



Policejní prezidium ČR
úřad služby kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality
linie mládež a mravnost

pplk. Mgr. Martina Petrovičová, LL.M.,
pplk. JUDr. Marcela Szkanderová

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 
Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a          
děti

Mgr. Daniel Hovorka
Mgr. Adam Křístek

07.02.2023
SPOLUPRÁCE PČR A OSPOD

2



Pojmy

Dítě - osoba mladší 18ti let (tr. zákoník, tr. řád, zákon o obětech…) jako

svědek, poškozený a oběť.

Mladistvý - osoba 15-18let (zákon o soudnictví ve věcech mládeže…) jako

pachatel.

Nezletilý - osoba mladší 15ti let (zákon o soudnictví ve věcech mládeže…)

jako pachatel.
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Zdroje, ze kterých vyplývají 
vzájemné povinnosti PČR a 
OSPOD



Zdroje, ze kterých vyplývají vzájemné povinnosti PČR a 
OSPOD 

PPP č. 103/2013 o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v 
trestním řízení,

čl. 71  - informace  OSPOD o tom, že se osoba mladší 15ti let dopustila  činu jinak 
trestného, 

PPP č. 268/2020 o činnosti na úseku mládeže, 

čl. 15 – účel a způsob předávání údajů orgánům sociálně právní ochrany dětí,

čl. 17 – obecný obsah a rozsah předávaných informací,

PPP č. 181/2020 o postupu při řešení incidentů se znaky domácího násilí, 

čl. 4 - plnění informační povinnosti o provedení vykázání, 

07.02.2023
SPOLUPRÁCE PČR A OSPOD

5



Zdroje, ze kterých vyplývají vzájemné povinnosti PČR a 
OSPOD

zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád,

§ 8 – obecné poskytování informací,

§ 102 – přítomnost OSPOD u výslechů osob mladších 18ti let,

zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky,

§ 14 - spolupráce s ostatními orgány

§ 18 - vyžadování pomoci od osob a orgánů

§ 47 odst. 3 - zaslání kopie úz o vykázání na OSPOD

§ 78 - předávání informací orgánům veřejné správy, jsou-li nezbytné pro plnění úkolů v rámci
jejich působnosti,
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Trestní řád č. 141/1961 Sb.

§ 8

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného

odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat

dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní

orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo

policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán

trestný čin.
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§ 102

(1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o okolnostech,

jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její

duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové

stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k

výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající

zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a

stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení

výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni

i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na

pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení

nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo

nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z

prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.
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§ 102

(2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v nutných
případech. V řízení před soudem je možno na podkladě rozhodnutí soudu
provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním obrazového a
zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném prostřednictvím
videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených v § 211 odst. 1 a
2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle potřeby vyslechne k
správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl výslech prováděn, jakož i
k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala.

(3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu

činného v trestním říz
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Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky

§ 14 Spolupráce

Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními
sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.

§ 18 Vyžadování pomoci od osob a orgánů

Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn
požadovat od orgánů a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména
potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou
povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom
zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné
povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci
vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

07.02.2023
SPOLUPRÁCE PČR A OSPOD

10



§ 47

(1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry
požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku
vykázání ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání vykázané osoby,
policista o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí provozovatele objektu nebo
zaměstnavatele vykázané osoby za účelem přijetí potřebných opatření.

(2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost
nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního
záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru14) a soudu, který je příslušný k
rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních
řízeních soudních. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii
úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní
ochrany dětí.
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§ 78 Předávání informací

(1)Policie předává národnímu členovi Eurojustu, Národnímu

bezpečnostnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a

informační bezpečnost, zpravodajským službám České republiky,

Vojenské policii, ministerstvu, Vězeňské službě České republiky, Celní

správě České republiky a dalším orgánům veřejné správy informace

včetně informací zpracovávaných v policejních evidencích, které získala

při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich

působnosti.

(2) Policie nepředá informace, pokud by to ohrozilo plnění úkolů policie.
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Pokyn Policejního prezidenta č. 103/2013 o plnění některých
úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení

Čl. 71

Dítě mladší 15 let

(1) Zjistí-li policejní orgán, že se dítě mladší 15 let dopustilo činu jinak trestného,

informuje o tom bez odkladu státního zástupce, po prošetření věci (§ 89 odst. 1

zákona č. 141/1961 Sb.) postupuje podle právního předpisu ( § 159a odst. 2 zákona č.

141/1961 Sb. ) a poté předá věc spolu s důkazním materiálem a podnětem k podání

návrhu na zahájení řízení před soudem pro mládež státnímu zástupci.

(2) Nehrozí-li zmaření účelu řízení, policejní orgán sdělí rodičům nebo jinému

zákonnému zástupci podstatu jednání dítěte mladšího 15 let, které je předmětem

prověřování.

07.02.2023
SPOLUPRÁCE PČR A OSPOD

13



Pokyn Policejního prezidenta č. 103/2013 o plnění některých
úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení

3) O spáchání činu dítětem mladším 15 let, který by jinak byl trestným
činem, policejní orgán bezodkladně informuje též orgán sociálně-právní
ochrany dětí, zpravidla elektronicky prostřednictvím informačního
systému datových schránek (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. O
sociálně právní ochraně dětí) .

§ 89 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.
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Pokyn Policejního prezidenta č. 103/2013 o plnění některých
úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení

(4) V případě dětí mladších 15 let, na které se vztahuje sociálně-právní
ochrana, policejní orgán podává orgánu sociálně-právní ochrany dětí
podněty k přijetí vhodných opatření (výchovných a ochranných), které
sledují zájem a bezpečnost dítěte.
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Pokyn policejního prezidenta č. 268/2020 o činnosti na úseku 
mládeže

Čl. 15 – Účel a způsob předávání údajů orgánům sociálně právní ochrany dětí

1) Účelem předávání údajů orgánům sociálně právní ochrany dětí (dále jen
„předávání údajů“) je zajištění plnění povinnosti policie poskytovat údaje
stanovené právním předpisem (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí) pro účely sociálně právní ochrany dětí místně příslušnému OSPOD.

2) Policie předává údaje na základě právních předpisů (§ 78 z.č. 273/2008 Sb., o
policii a § 10 odst. 4 z.č. 359/1999 Sb.) . Při zpracování osobních údajů se
postupuje podle právních předpisů (hlava III části první zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, z.č. 273/2008 Sb., o policii, § 52 a § 53 z.č. 218/2003
Sb. O soudnictví ve věcech mládeže) a interního aktu řízení (ZP PP č. 215/2008,
kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních
údajů).
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Pokyn policejního prezidenta č. 268/2020 o činnosti na úseku 
mládeže

3) Předávání údajů se provádí automatizovaně prostřednictvím informačního

systéme datových schránek (z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentu). Po zapsání údajů do informačního systému

ETŘ (PPP č. 66/2014) zpracovatel tyto údaje převede do formuláře určeného

k poskytnutí údajů orgánům sociálně právní ochrany dětí v rozsahu údajů

potřebných pro poskytnutí sociálně právní ochrany dětí a bezpečí jeho odeslání

prostřednictvím datové schránky. Prostřednictví datové schránky lze orgánům

sociálně právní ochrany dětí předávat také další potřebné materiály vztahující se

k dané věci (např. obrazové a zvukové záznamy, vyplněné formuláře).

4) Pokud formulář nelze zaslat prostřednictvím informačního systému datových

schránek, policista zajisté jeho doručení příslušnému orgánu sociálně právní

ochrany dětí jinou formou (např. poštovní službou nebo osobně).
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Čl. 17 – Obecný obsah a rozsah předávání údajů

1) Orgánům sociálně právní ochrany dětí mohou být předávány pouze údaje

potřebné pro účely sociálně právní ochrany dětí. Aktualizace předaných osobních

údajů není prováděna.

2) Předávány jsou osobní údaje o dětech, které splňují podmínky sociálně právní

ochrany dětí, a o jednání, jehož byly účastníky. V rozsahu potřebném pro výkon

sociálně právní ochrany dětí mohou být předány údaje i o dalších osobách, pokud

je to nezbytné pro účely sociálně právní ochrany dětí.
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Čl. 17 – Obecný obsah a rozsah předávání údajů

3) O dítěti jsou předávány údaje o

a) jménu a příjmení

b) datu narození

c) rodném číslu

d) adrese trvalého, případně faktického pobytu, nebo místě pobytu u cizinců
s pobytem povoleným na území ČR (z.č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území
České republiky)

e) státní příslušnosti

f) postavení dítěte v rámci jednání
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Čl. 17 – Obecný obsah a rozsah předávání údajů

4) O státní příslušnosti dítěte jsou předávány údaje o tom, zda se jedná o

a) státního příslušníka České republiky, jejíž státní příslušnost není ověřena.

5) O postavení dítěte v rámci České republiky

b) cizího státního příslušníka

c) osobu bez státní příslušnosti

d) osob

o jednání jsou předávány údaje obsahující stručný popis jednání a jeho právní
kvalifikace, případně další související údaje potřebné pro poskytnutí sociálně právní
ochrany dětí.
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Čl. 17 – Obecný obsah a rozsah předávání údajů

5) V popisu jednání se s přihlédnutím charakteru jednání uvádí

a) místo, kde k jednání došlo

b) datum a čas, kdy k jednání došlo

c) stručný a výstižný opis jednání

d) následky jednání

e) údaje o věcně a místně příslušném organizačním článku policie, číslo jednací, pod
kterým je jednání šetřeno

f) informace, zda jde o podezření z trestného činu či přestupku případně jakého, a
informace o datu a čase, kdy bylo jednání útvaru policie oznámeno nebo jim zjištěno.
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Čl. 17 – Obecný obsah a rozsah předávání údajů

6) Údaje potřebné pro účely sociálně právní ochrany dětí se nepředají,
pokud by to ohrozilo plnění úkolu policie (§ 78 odst. 2 z.č. 273/2008 Sb.).
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Pokyn Policejního prezidenta č. 181/2020 o postupu při řešení 
incidentů se znaky domácího násilí

Čl. 4 - Plnění informační povinnosti o provedení vykázání a nakládání s klíči od obydlí

1) Policista ve lhůtě 24 hodin od vstupu do obydlí plní úkol stanovený zákonem o policii (§
47/3 z.č. 273/2008 Sb.). Odeslání úředního záznamu o vykázání (formulář systému ETŘ č.
350) provádí v případě

a) místně příslušného intervenčního centra (§ 60 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

prostřednictvím určeného informačního systému

b) místně příslušného okresního soudu (§ 12 z.č. 6/2002 Sb., o soudech…) a místně
příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí (§ 4/1b),c) z.č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí) prostřednictvím datové schránky (§ 2 z.č. 3002008 Sb., o
elektronických úkonech a autorozivané konverzi dokumentů)

k odeslání dokumentu lze v odůvodněném případě využít jiný způsob dohodnutý mezi
organizačním článkem policie a adresátem (intervenčním centrem, okresním soudem nebo
orgánem sociálně-právní ochrany dětí).
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Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

§ 14 a § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

„§ 14

Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory 
a dalšími orgány veřejné správy, jakož 
i s právnickými a fyzickými osobami.

§ 18

Vyžadování pomoci od osob a orgánů

Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn 
požadovat od orgánů a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména 
potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou 
povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim 
v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné 
povinnosti.“. 



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

§ 8 odst. 1 trestního řádu:

“(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného
odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat
dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.“

§ 51 odst. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 359/1999 Sb.:

„(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen

a) na žádost poskytnout…

2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,…“.

Při poskytování údajů potřebných pro trestní řízení je prolomena
povinnost mlčenlivosti zaměstnanců OSPOD. Údaje poskytované OČTŘ mohou
v nezbytném rozsahu zahrnovat rovněž osobní údaje dotčených osob.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

§ 57 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.:

„(1) Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do
krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu, zaměstnanci obce s
rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-
právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při
provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud se v
tomto zákoně nestanoví jinak. Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany,
zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do
obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního
úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-
právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jsou rovněž
povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče před
osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Zaměstnanci uvedení ve větě první
jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé i po skončení pracovního
vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci uvedení ve větě
první zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Povinnost OSPOD sdělovat údaje potřebné pro prověření
podezření spáchání trestného činu proti dítěti nezahrnuje
povinnost sdělovat informace, které jsou uchovávány odděleně
mimo spis a tvoří podklad pro zpracování spisové dokumentace o
dítěti. Tyto informace lze poskytnout pouze soudu nebo státnímu
zastupitelství pro účely trestního stíhání

viz § 55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.:

„(4) Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce
s rozšířenou působností i další písemnosti tvořící podklad pro zpracování
spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému orgánu,
fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu
zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního
stíhání.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Podrobnosti k úpravě podkladu pro zpracování spisové dokumentace stanoví čl. 8 spisové směrnice MPSV  č.j. 
2013/26780-21 (Věstník vlády pro orgány krajů a obcí č. 5/2013):

„Čl. 8 Podklad pro zpracování spisové dokumentace

(1) Písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace podle § 55 odst. 4 zákona se vedou odděleně v 
samostatné složce, která je označena spisovou značkou P/Om a není součástí spisu Om…

(2) Podklad pro vedení spisové dokumentace tvoří

a) upozornění fyzické osoby podle § 7 odst. 2 zákona, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany dětí na 
skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte podle § 6 zákona,

b) údaje o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jiné údaje, které by mohly 
vést ke zjištění místa pobytu tohoto rodiče,

c) údaje o osobách, kterým bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i údaje 
o místu pobytu tohoto dítěte, a

d) podrobný záznam nebo protokol o jednání orgánu sociálně-právní ochrany s dítětem, které bylo vedeno bez 
přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte podle § 8 odst. 2 zákona.

(3) Podklad pro vedení spisové dokumentace může obsahovat rovněž detailní informace o průběhu týrání dítěte, 
pohlavního zneužívání nebo o jiné trestné činnosti, které jsou významné pouze pro soud či státní zastupitelství v 
souvislosti s trestním stíháním…“.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Předávání a zpřístupňování údajů ze strany OSPOD pro účely prověřování podezření
na spáchání trestného činu proti dítěti -

§ 14 odst. 1, 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství:

„(1) Ministerstva a jiné státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i orgány
profesní a zájmové samosprávy jsou povinny státnímu zastupitelství při výkonu
jeho působnosti v konkrétní věci bez průtahů zapůjčovat spisy a doklady. Státní
zástupci mají právo v mezích výkonu působnosti státního zastupitelství do
zapůjčených spisů a dokladů nahlížet a pořizovat z nich opisy a výpisy.

(2) Ministerstva a jiné státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i orgány
profesní a zájmové samosprávy jsou povinny bez průtahů vyhovět dožádáním
státního zastupitelství činěným v mezích jeho působnosti a podávat mu potřebná
vysvětlení. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, přísluší za vyřízení
dožádání peněžité plnění.“.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Předávání a zpřístupňování osobních údajů ze strany OSPOD pro účely
prověřování podezření na spáchání trestného činu proti dítěti

§ 57 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.:

„(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat
vyžádané osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění úkolů podle
tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené
podle zvláštního právního předpisu jako citlivé. Oprávnění mají i pověřené
osoby, a to v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro výkon sociálně-
právní ochrany v souladu s uděleným pověřením.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Kazuistika 1 (dotaz krajského úřadu):

„Na OSPOD nastala situace, kdy se dostavila paní komisařka s písemnou žádostí PČR o nahlížení do
uzavřené spisové dokumentace již zletilé dívky (spis byl uzavřen z důvodů nabytí zletilosti) z důvodů
vedení trestního stíhání, které se přímo dotýkalo dané zletilé dívky (byla obětí TČ). OSPOD aniž by situaci
v daný moment konzultoval tak poskytl k nahlédnutí komisařce kompletní spisovou dokumentaci, včetně
P/Om složky. Poté se to pracovnici OSPOD rozleželo v hlavě a kontaktovala KÚ s dotazem, zda postupuje
správně ( volala v okamžiku, kdy komisařka již fakticky studovala spis). Ze strany KÚ byla poučena o tom,
že do spisové dokumentace Om nemá PČR právo nahlížet.

Vzhledem k tomu, že již komisařka nahlížela, nedalo se dané situaci nijak zabránit. Na to pracovnice
OSPOD komisařce sdělila názor KÚ a obě se dohodly, že si pro jistotu požádají státní zastupitelství, aby
žádost o nahlížení do kompletní spisové dokumentace podalo státní zastupitelství. Státní zástupkyně,
která byla kontaktována ze strany komisařky sdělila, že pokud OSPOD neumožní PČR nahlížet do celé
spisové dokumentace, bude zahájeno řízení o uložení pokuty OSPOD
za nesoučinnost podle § 8 odst. 1 TŘ.

OSPOD na základě výše uvedeného umožnil komisařce PČR činit si výpisy i kopie z kompletní spisové
dokumentace ( tj. i ze složky P/Om) a se závěry státní zástupkyně seznámil KÚ. KÚ nadále trval na svém
původním stanovisku s tím, že zákon o SPOD je zvláštním zákonem, který jasně definuje, kdo je/není
oprávněn nahlížet do spisu a činit z něho výpisky nebo kopie.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Kazuistika 2 (dotaz krajského úřadu):

„Dovoluji si Vás požádat o stanovisko k žádosti Policie, která požaduje od OÚ ORP kopii
celého spisu vedeného o dítěti dle zákona č. 359/1999 Sb. Pracovnice tohoto orgánu
sociálně-právní ochrany se na mě obrátila jako na metodičku se žádostí o stanovisko.

Policie se odvolává na § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
(Vyžadování pomoci od osob a orgánů). Jedná se o případ, kdy matka podala na PČR
oznámení, že otec fyzicky napadal jejich dceru. Jak mi sdělila pracovnice OSPOD, spis
obsahuje stovky stran, které nesouvisí s oznámením matky. Policie podle mně navíc ani
nezahájila trestní úkony, jinak by použila § 8 trestního řádu. Celkem mě děsí představa,
že policie obdrží kopii několikasetstránkového spisu obsahujícího citlivé údaje, jímž se
bude prohrabávat a zvažovat, co se jí bude hodit.

Povinnost předat spis resp. oprávnění jej požadovat od ORP má výlučně státní
zastupitelství dle § 14 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Běžná praxe je,
že ORP jako orgány sociálně-právní ochrany zasílají orgánům činným v trestním řízením
konkrétní údaje na základě jejich písemné žádosti ve smyslu § 51 odst. 5 písm. a) bod 2.
zákona č. 359/1999 Sb.

Jsem přesvědčena o tom, že požadavek policie je v rozporu s GDPR.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Stanovisko MPSV (část I.)

➢Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou na základě § 57 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí, oprávněny i

bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění úkolů podle tohoto zákona, přičemž

mezi tyto úkoly patří i povinnost poskytnout na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení podle § 51

odst. 5 písm. a) bod 2. Není přitom rozhodné, zda je se jedná o údaje týkající se nezletilého dítěte nebo zletilé osoby. Tato skutečnost je

však významná pro posouzení rozsahu, v jakém je nezbytné, respektive vhodné údaje orgánu činnému v trestním řízení (dále jen

„OČTŘ“) poskytnout.

➢Jedná-li se totiž o údaje nezletilého dítěte, je nutné žádost OČTŘ podrobit testu nejlepšího zájmu dítěte v souladu s čl. 3 odst. 1

Úmluvy o právech dítěte z hlediska nejlepšího zájmu jakožto hmotného práva dítěte, procesní hlediska a interpretačního vodítka.

Zejména je-li dítě v postavení oběti trestného činu, je nutné poměřovat zájem na odhalení a postihnutí trestné činnosti vůči zájmu

dítěti na ochranu soukromí a rodiny ve smyslu čl. 16 Úmluvy o právech dítěte.

➢Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí je tedy povinen žádosti orgánu policie o poskytnutí údajů pro účely trestního řízení 

vyhovět, a to i když se jedná o informace obsažené ve spisové dokumentaci, která byla uzavřena z důvodu dosažení zletilosti dítěte nebo 

z jiného důvodu. Poskytnutí údajů je v souladu se základní zásadou zákonnosti zpracování osobních údajů podle § 57 odst. 3 zákona č. 

359/1999 Sb. ve spojení s § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

➢Rozsah poskytnutých údajů se bude odvíjet jednak od předmětu dožádání orgánu policie, jednak od základní zásady účelového

omezení a minimalizace zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. b), c) GDPR, tj. poskytnou se pouze informace, které jsou

nezbytné pro splnění povinnosti OSPOD (pro vyhovění žádosti OČTŘ) a které korespondují s účelem dožádání, tj. které mohou být pro

účely trestního řízení významné.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Stanovisko MPSV (část II.):

➢V této souvislosti je třeba zdůraznit, že práva subjektu údajů jsou náležitě chráněna i při zpracování osobních údajů pro účely předcházení,

vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, a to za podmínek stanovených v § 24 až 42 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů a rovněž za obdobného použití vybraných ustanovení GDPR. Jedná-li o údaje týkající se nezletilého dítěte jako oběti trestného činu,

platí navíc i omezení vztahující se na další předávání a zveřejňování informací o tomto dítěti podle § 8b až 8d trestního řádu.

Při posuzování dožádání OČTŘ o poskytnutí údajů lze tedy vycházet z toho, že OČTŘ budou řádně plnit své povinnosti směřující k ochraně práv

subjektů údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., GDPR a trestního řádu.

➢Další otázkou je forma poskytnutí požadovaných údajů orgánu policie pro účely trestního řízení. Údaje mohou být poskytnuty ve formě zprávy

obsahují výtah ze spisové dokumentace, anebo ve formě kopie vybraných částí spisové dokumentace. Na zapůjčení kompletní spisové dokumentace

nemá orgán policie zákonný nárok, na rozdíl od státního zástupce. Není ovšem vyloučeno, aby se orgán policie s potřebnými údaji seznámil i formou

nahlédnutí do spisové dokumentace a na základě tohoto nahlédnutí posoudil, které údaje obsažené ve spisové dokumentaci jsou pro účely trestního

řízení podstatné a které nikoliv. Tento způsob zpřístupnění údajů orgánu policie může naopak ulehčit další postup jak příslušnému orgánu policie,

tak i příslušnému OSPOD, neboť orgán policie pak může lépe specifikovat předmět dožádání vůči OSPOD o poskytnutí vybraných částí spisu nebo o

poskytnutí výpisu jen z vybraných částí spisu. Případně může orgán policie též upustit od dožadování jakékoliv další součinnosti ze strany OSPOD.

➢Nahlédnutí orgánu policie do spisové dokumentace OSPOD v rámci žádosti o poskytnutí součinnosti podle § 8 odst. 1 trestního řádu je však nutné

realizovat po předchozí domluvě s příslušným OSPOD, neboť okamžité zpřístupnění spisu orgánu policie nemusí být vždy ani technicky možné nebo

může kolidovat s jinými neodkladnými povinnostmi OSPOD. Ve smyslu správního řádu se jedná o umožnění nahlédnutí do spisu jiným osobám,

které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod podle § 38 odst. 2 správního řádu.

➢S obsahem podkladové složky P/Om se orgán policie seznámit nemůže, neboť tato složka není součástí spisové dokumentace a v souladu s § 17

odst. 3 správního řádu na ni nelze použít ustanovení správního řádu ani jiného zákona o nahlížení do spisu. Na základě § 55 odst. 4 zákona č.

359/1999 Sb. a úpravy dalších zvláštních právních předpisů lze písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace (tj. podkladovou

složku P/Om) zpřístupnit pouze soudu pro účely trestního stíhání, státnímu zastupitelství a veřejnému ochránci práv.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého –

§ 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

„(1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět
k objasnění skutečností důležitých pro

a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,

b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo

c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu,

a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li
to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.“

§ 158 odst. 5 trestního řádu:

„(5) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta. Je-li vysvětlení požadováno
od nezletilého, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka; to
neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nebo opatrovníka
nelze zajistit.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého

§ 158 odst. 8 trestního řádu:

„(8) … Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna
vypovídat pravdu a nic nezamlčet; vysvětlení může odepřít, pokud by jím
způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám uvedeným v § 100
odst. 2; o tom je třeba osobu, od níž je požadováno vysvětlení, předem
poučit.“.

§ 158 odst. 10 trestního řádu:

„(10) Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení, má nárok na náhradu
nutných výdajů podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní
náhrady a prokázaného ušlého výdělku za stejných podmínek jako svědek.
Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro své protiprávní jednání.“



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého 

➢ Pokud OSPOD vykonává poručenství nebo opatrovnictví dítěte podle
občanského zákoníku, plní OSPOD při podávání vysvětlení nezletilým dítětem
roli zákonného zástupce dítěte.

➢ V ostatních případech může policejní orgán dožádat místně příslušný OSPOD
o zajištění přítomnosti zaměstnance OSPOD při podávání vysvětlení nezletilým
dítětem, a to v rámci

▪ vyžadování osobní pomoci při plnění úkolů policie podle § 18 zákona o
Policii České republiky, nebo

▪ dožádání o poskytnutí součinnosti v trestním řízení podle § 8
odst. 1 trestního řádu.

➢ Dožádaný OSPOD je povinen požadovanou pomoc nebo součinnost poskytnout
a zajistit přítomnost zaměstnance OSPOD při vysvětlení požadovaném od
nezletilého dítěte, a to i mimo stanovené úřední hodiny a stanovenou
pracovní dobu, pokud tomu nebrání závažné objektivní překážky (zejména
plnění jiných neodkladných úkolů OSPOD).



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého

➢ Je-li zaměstnanec OSPOD přítomen podávání vysvětlení nezletilým, dbá na
dodržování práv dítěte a na to, aby dítě v důsledku podávání vysvětlení neutrpělo
nepřiměřenou psychickou újmu.

➢ Zaměstnanec OSPOD však nemůže při podávání vysvětlení nezletilým klást
otázky a jakýmkoliv způsobem ovlivňovat obsah sdělení nezletilého.

➢ Před zahájením úkonu podávání vysvětlení nebo po jeho skončení může
přítomný zaměstnanec OSPOD poskytnout na žádost dítěti nebo zákonným
zástupcům dítěte obecné informace a poradenství o právech a povinnostech
dítěte a zákonných zástupců, jakož i vysvětlení o roli zástupce OSPOD při
podávání vysvětlení.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého

§ 158 odst. 6 trestního řádu:

„(6) O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo
neopakovatelného úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu
zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení
podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede.
Úřední záznam lze v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek
stanovených tímto zákonem. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později vyslýchán jako
svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam přečten, nebo jinak
konstatován jeho obsah.“

§ 211 odst. 6 trestního řádu:

„(6) Se souhlasem státního zástupce a obžalovaného lze v hlavním líčení číst i
úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů (§ 158 odst. 3 a
5).“.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Součinnost OSPOD při podávání vysvětlení, které je požadováno od nezletilého

➢ Zástupce OSPOD přítomný podávání vysvětlení nezletilým nemá právo na
poskytnutí stejnopisu nebo kopie úředního záznamu o obsahu vysvětlení.

➢ Zástupce OSPOD nemá rovněž nárok na náhradu cestovních nákladů
spojených s jeho účastí na podávání vysvětlení nezletilým.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

§ 158 odst. 9 trestního řádu:

„(9) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu,
policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených v § 158a. Jako svědka
vyslechne i osobu mladší osmnácti let a osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně
vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav
pochybnosti..“.

§ 158a trestního řádu:

„Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a
zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon
spočívající ve výslechu svědka nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce
takový úkon za účasti soudce; soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost
provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. Soudci však
nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že úkon je podle zákona
neodkladný nebo neopakovatelný.“.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Z důvodové zprávy k novelizaci trestního řádu provedené zákonem č. 56/2017 Sb.:

„Při přijetí zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, došlo v rámci zvyšování
standardu ochrany práv obětí k přímé novelizaci § 102 odst. 1 TŘ upravujícího způsob vedení
výslechu osoby mladší stanoveného věku o okolnostech, jejichž oživování v paměti by
vzhledem k tomuto věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj (výslech je
třeba provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla
už nebylo třeba opakovat). Věk podmiňující použití tohoto zvláštního způsobu vedení
výslechu byl přitom uvedenou novelizací stanoven na 18 let (oproti původním 15 letům).

Byť je § 102 odst. 1 TŘ obecným ustanovením obsahujícím směrnice pro způsob provádění
výslechu osob mladších 18 let orgány činnými v trestním řízení bez ohledu na fázi trestního
řízení, na provedenou změnu nebylo nikterak reflektováno v některých navazujících
(zvláštních) ustanoveních trestního řádu upravujících způsob provádění výslechu osob
mladších stanoveného věku v jednotlivých fázích trestního řízení (před zahájením trestního
stíhání, při vyšetřování, v řízení před soudem). Orgány činné v trestním řízení jsou tak v
současnosti nuceny tuto vnitřní diskrepanci překlenovat výkladem, což nelze považovat za
vhodné řešení.“.



Součinnost OSPOD při prověřování podezření na spáchání
trestného činu proti dítěti

Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu proti
dítěti prováděn neodkladný nebo neopakovatelný úkon výslechem dítěte
mladšího 18 let jako svědka, je OSPOD povinen poskytnout součinnost při tomto
úkonu a na žádost policejního orgánu zajistit přítomnost zaměstnance OSPOD
jako přibrané osoby u výslechu dítěte za podmínek stanovených v § 102 odst. 1
trestního řádu.

Úkolem zástupce OSPOD jako přibrané osoby je přispět k správnému vedení
výslechu dítěte se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje
vyslýchaného dítěte.

Zástupce OSPOD jako přibraná osoba má právo:

➢ před zahájením výslechu navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu,

➢ v průběhu výslechu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení,

➢ pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na
psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný
v trestním řízení je povinen návrhu zástupce OSPOD vyhovět.



Součinnost OSPOD při provádění dokazování

Vedle součinnosti pro provádění výslechu nezletilého dítěte jako svědka je
OSPOD povinen na dožádání orgánu činného v trestním řízení povinen
poskytnout součinnost a zajistit přítomnost zaměstnance OSPOD při provádění
dalších důkazů za účasti osoby mladší 18 let, kterými jsou:

➢ Konfrontace (§ 104a odst. 5 trestního řádu)

➢ Rekognice (§ 104b odst. 7 trestního řádu)

➢ Vyšetřovací pokus (§ 104c odst. 3 trestního řádu)

➢ Rekonstrukce (§ 104d trestního řádu)

➢ Prověrka na místě (§ 104e trestního řádu).



Oznamovací 
povinnost OSPOD



Oznamovací povinnost OSPOD vůči orgánům činným v 
trestním řízení

§ 51 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.:

(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen …

b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na
dítěti trestný čin48), nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí
mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými osobami v
domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna vyživovací povinnost k dítěti;

________________________________

48) § 8 trestního řádu.

Oznamovací povinnost mají podle § 51 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. všechny OSPOD
uvedené v § 4 odst. 1, počínaje obecním úřadem až po MPSV.

V souladu s § 8 odst. 1 trestního řádu je OSPOD povinen skutečnosti nasvědčující tomu, že byl na
díti spáchán trestný čin, oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu neprodleně.

Ostatní skutečnosti uvedené v § 51 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. je OSPOD povinen
oznamovat orgánům činným v trestním řízení bez zbytečných průtahů (viz § 6 odst. 1 správního
řádu – základní zásady činnosti správních orgánů).



Oznamovací povinnost OSPOD vůči orgánům činným v 
trestním řízení

Ustanovení ukládající OSPOD povinnost oznamovat orgánu činnému v
trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází k násilí mezi rodiči,
jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte nebo dalšími fyzickými
osobami v domácnosti obývané dítětem, bylo do § 51 odst. 5 písm. b) zákona
o SPOD doplněno v rámci novelizace provedené zákonem č. 134/2006 Sb. s
účinností od 1. 6. 2006.

Uvedené doplnění zákona bylo připraveno na základě usnesení vlády č. 794 ze
dne 25. srpna 2004 o opatřeních k odhalování a stíhání případů domácího
násilí, ve kterém byl stanoven požadavek, aby orgánům SPOD byla v zákoně
uložena povinnost informovat policii o existenci domácího násilí v rodině
nezletilého dítěte i za situace, kdy násilné jednání nevykazuje znaky trestného
činu.



Oznamovací povinnost OSPOD vůči orgánům činným v 
trestním řízení

Povinnost OSPOD oznamovat orgánu činnému v trestním řízení skutečnost, že
není plněna vyživovací povinnost k dítěti, byla do zákona SPOD doplněna
novelizací provedenou zákonem č. 259/2008 Sb. s účinností od 1. 9. 2008.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 259/2008 Sb.:

„Výslovně se stanoví povinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovat
v případě neplacení výživného pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při
vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu
soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými
osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy.“

Smyslem oznamovací povinnosti není primárně kriminalizace osoby povinné
výživou k dítěti, ale snaha zajistit účinné plnění vyživovací povinnosti k dítěti.



Postup při podání trestního oznámení

§ 158 odst. 2 trestního řádu:

„(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je
povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele
poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá,
do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.“

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu (tzv. trestní
oznámení) může OSPOD podat:

➢ na kterékoli oddělení Policie ČR,

➢ na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo nebo mělo dojít ke
spáchání trestného činu (územní odbor/oddělení obecné kriminality, krajské
ředitelství/odbor obecné kriminality),

➢ na okresní státní zastupitelství příslušné podle sídla oznamovatele nebo podle
místa spáchání trestného činu.



Postup při podání trestního oznámení

Trestní oznámení může OSPOD učinit písemně (datovou schránkou) nebo ústně do protokolu.

Trestní oznámení je podáním ve smyslu § 59 trestního řádu:

„(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně,
ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

(2) V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství;
v řízení před soudem je sepisují okresní soudy…

(3) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému
orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být
podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby
jeden stejnopis zůstal u příslušného orgánu činného v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým
podáním dostala jeden stejnopis, jestliže je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v
trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit.
Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění. Není-li podatel znám anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené
lhůtě odstraněny, k podání se dále nepřihlíží; to neplatí pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět, na jehož
podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu…

(4) Činí-li se ústně trestní oznámení, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin
spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené
oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut
též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán
podklad pro další řízení.“



Výslech  
pracovníka 
OSPOD



Podání vysvětlení zaměstnancem OSPOD

➢ Zaměstnanec OSPOD může být v rámci prověřování podezření
na spáchání trestného činu proti dítěti vyzván policejním orgánem
k podání vysvětlení.

§ 158 odst. 7, 8 trestního řádu:

„(7) Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve
stanovené době na určené místo; v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět
ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení, bez dostatečné
omluvy nedostaví, může být předvedena. Na to a na jiné následky nedostavení (§ 66)
musí být taková osoba upozorněna.

(8) Vysvětlení podle odstavce 3 nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil státem
výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti
zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Osoba
podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic
nezamlčet; vysvětlení může odepřít, pokud by jím způsobila nebezpečí trestního stíhání
sobě nebo osobám uvedeným v § 100 odst. 2; o tom je třeba osobu, od níž je
požadováno vysvětlení, předem poučit.“.



Podání svědecké výpovědi zaměstnancem OSPOD

➢ Po zahájení trestního stíhání může být zaměstnanec OSPOD předvolán
orgánem činným v trestním řízení k podání svědecké výpovědi.

§ 97 trestního řádu:

„Každý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu
známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.“

§ 99 trestního řádu:

„(2) Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným
orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

(3) Zákaz výslechu podle odstavce 2 se nevztahuje na svědeckou výpověď týkající se
trestného činu, stran něhož má svědek oznamovací povinnost podle trestního
zákona…“



Podání svědecké výpovědi zaměstnancem OSPOD

§ 100 trestního řádu:

„(1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení
přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže
je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má
právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit
výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je
svědek v tomto poměru.

(2) Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil
nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém,
svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo
jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem
pociťoval jako újmu vlastní.

(3) Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného
činu, jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního
zákona.



Podání svědecké výpovědi zaměstnancem OSPOD

§ 101 trestního řádu:

„(1) Před výslechem svědka je třeba vždy zjistit jeho totožnost, jeho poměr k
obviněnému, poučit jej o právu odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též
o zákazu výslechu nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2, jakož i
o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále musí být
poučen o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestních
následcích křivé výpovědi, křivého obvinění a pomluvy. Je-li jako svědek
vyslýchána osoba mladší než patnáct let, je třeba ji poučit přiměřeně jejímu
věku.

(2) Na počátku výslechu musí být svědek dotázán na poměr k projednávané
věci a ke stranám a podle potřeby též na jiné okolnosti významné pro zjištění
jeho hodnověrnosti. Výslech svědka se koná tak, aby poskytl pokud možno
úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které svědek
vnímal svými smysly. Svědkovi musí být dána možnost, aby souvisle vypověděl
vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné. Při výslechu
je nutno šetřit jeho osobnost, zejména pokud jde o jeho osobní údaje a intimní
oblast.“



Podání svědecké výpovědi zaměstnancem OSPOD

§ 101 trestního řádu:

„(3) Svědkovi mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo
k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Otázky směřující do intimní
oblasti vyslýchaného svědka, zejména jestliže jde o osobu poškozenou
trestným činem, lze klást jen, pokud je to nezbytné pro objasnění
skutečností důležitých pro trestní řízení, zvlášť šetrně a po obsahové
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech opakovat;
jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit
věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu svědka. Svědkovi nesmějí
být kladeny otázky, v nichž by byly obsaženy klamavé a nepravdivé
okolnosti nebo okolnosti, které se mají zjistit teprve z jeho výpovědi.“



Podání svědecké výpovědi zaměstnancem OSPOD

➢ Zaměstnanec OSPOD je povinen se na výzvu nebo předvolání
dostavit k podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi.

➢ Podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi je však povinen
zaměstnanec OSPOD odmítnout, pokud nebyl zproštěn povinnosti
zachovávat mlčenlivost podle § 57 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.
úřadem, do něhož je zařazen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
(tajemníkem městského úřadu, ředitelem krajského úřadu).

➢ Na žádost zaměstnance OSPOD, který je v postavení svědka, se
do protokolu o výslechu svědka neuvádějí údaje o bydlišti, doručovací
adrese, osobních a rodinných poměrech svědka, jsou-li při úkonu
zjištěny; tyto údaje se pak vedou odděleně tak, aby se s nimi mohli
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a
mediační služby, a jsou vyloučeny z nahlížení do spisu (§ 55 odst. 1
písm. c), § 65 odst. 6 trestního řádu).



Postup při podání trestního oznámení

Pokud o to OSPOD jako oznamovatel trestného činu požádá, policejní orgán
nebo státní zástupce ho do 1 měsíce vyrozumí o přijatých opatřeních.

Další informace o průběhu trestního řízení může OSPOD vyžadovat
od policejního orgánu nebo státního zástupce, je-li to nezbytné pro
poskytování sociálně-právní ochrany dítěti, proti kterému měl být trestný čin
spáchán:

§ 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí:

„(1) Na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou

a) státní orgány,…

povinny sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí
sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření,
nebrání-li tomu zvláštní právní předpis. Povinnosti zachovávat mlčenlivost
podle zvláštního právního předpisu se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny
údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj.“



Postup při podání trestního oznámení

§ 12i odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství:

„(2) Státní zastupitelství může zpřístupňovat nebo předávat osobní údaje …

c) soudům v souvislosti s jeho účastí v řízení při výkonu jiné než trestní
působnosti a orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich
působnosti.“

§ 78 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

„(1) Policie předává národnímu členovi Eurojustu, Národnímu
bezpečnostnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost, zpravodajským službám České republiky, Vojenské policii,
ministerstvu, Vězeňské službě České republiky, Celní správě České republiky a
dalším orgánům veřejné správy informace včetně informací zpracovávaných v
policejních evidencích, které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro
plnění úkolů v rámci jejich působnosti.

(2) Policie nepředá informace, pokud by to ohrozilo plnění úkolů policie.“



Postup před zahájením trestního stíhání 

Prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu

§ 158 odst. 3 trestního řádu:

„(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní
orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které
řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48
hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z
prodlení, policejní orgán záznam sepíše po provedení potřebných
neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a prověření skutečností
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní
orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného
činu. V rámci toho je oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro
posouzení věci třeba, též znalecké posudky,

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,…“



Děkujeme za pozornost!


