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Trestněprávní aspekty výkonu 
sociální práce v zařízeních pro 
seniory 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

MÍSTO  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 

TERMÍN 

4. února 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH) 

 

Sociální pracovník vykonávají svoji činnosti v zařízeních pro seniory se při výkonu své 
profese může dostat do situace, které byť se na první pohled takto nejeví, mohou 
vykazovat znaky protiprávní anebo dokonce trestné činnosti na seniorech páchané. Senioři 
jsou ohrožená skupina obyvatel, která pro svoji důvěřivost, závislost na druhých, neznalost či 
fyzické nebo psychické onemocnění, vyžaduje zvláštní zacházení a ochranu. Objevují se 
však případy, kdy je tato znevýhodněná skupina zneužívána buď svými nejbližšími anebo 
samotnými zaměstnanci sociálního zařízení, kde jsou umístěni. Nejčastějším důvodem této 
protiprávní činnosti bývá majetek a jeho převod, ať už za života, tak pro případ smrti 
v souvislosti s dědictvím. 
 
Toto školení má sociálním pracovníkům vykonávajícím svoji činnost zařízeních pro seniory 
pomoci se zorientovat a odpovědět na otázky, jak v případě zjištění protiprávního jednání, 
které by mohlo vykazovat znaky trestného činu postupovat, jaké trestné činy jsou nejčastěji 
v těchto sociálních zařízeních páchány a jak je správně rozeznat, a jak je to s 
jejich oznamovací povinností v případě relevantního podezření. V neposlední řadě získá 
sociální pracovník absolvováním tohoto školení i návod, jak chránit sebe, aby se v dobré 
víře při řešení problémů v zařízeních pro seniory nevystavil riziku trestněprávního postihu pro 
například trestný čin neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.  
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CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je seznámit zájmovou skupinu sociálních pracovníků se základními 
hmotněprávními a procesněprávními aspekty jejich činnosti v oblasti trestního práva. 
Nejprve budou účastníci seznámeni s trestnými činy dle zvláštní části trestního zákoníku, které 
jsou pro výkon sociální práce v zařízeních pro seniory relevantní. Zejména se jedná o trestný 
čin týrání svěřené osoby, týraní osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní 
svobody, útisk, ale vydírání a různé formy podvodného jednání s cílem získat majetkový 
prospěch. Při pojednání o těchto trestných činech bude samozřejmě akcentován výkon 
sociální práce a jeho specifika. Z hlediska trestního zákoníku bude rovněž věnována 
pozornost znakům skutkové podstaty trestných činů, aby bylo zřejmé, co již je trestným 
činem a co vykazuje pouze znaky přestupku či nevykazuje znaky žádného právně 
relevantního jednání a je sice chováním nevhodným, ale ne protiprávním.  

 

V procesní rovině se školení bude věnovat významu trestního oznámení, podání vysvětlení a 
svědecké výpovědi, povinnosti svědčit a dalším praktickým aspektům, které využije sociální 
pracovník v případě, že se ve své činnosti dostane do styku s protiprávním jednáním 
páchaném na seniorech. Sociální pracovník je často první a jediný, kdo se tyto informace 
od svého svěřence dozví. S postupem v těchto situacích souvisí i ochrana sociálního 
pracovníka před jeho samotným trestněprávním jednáním za trestný čin křivého obvinění, 
pomluvy a neoznámení či nepřekažení trestního činu.  

 

 

 
 

 

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
jsou proto více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní 
dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail kopecny@kolumbuspm.cz (v předmětu 
uveďte název semináře a datum jeho konání). 



3 
 

 
 

OBSAH KURZU 

  

 
 

LEKTOR KURZU 

 

   

1. Úvod – trestní právo při výkonu sociální práce 
• Právní úprava 
• Modelové příklady 
• Specifika výkonu sociální práce v zařízeních pro seniory 
• Příklady z praxe 

2. Trestné činy páchané v zařízeních pro seniory 
• Obecně ke znakům skutkové podstaty 
• Týraní svěřené osoby 
• Týrání osoby žijící ve společném obydlí 
• Omezování osobní svobody 
• Útisk 
• Vydírání 
• Podvody 

 
3. Procesní aspekty detekovaného protiprávního jednání 

• Oznamovací povinnost – kdo a kdy 
• Trestní oznámení – kdo, jak, komu 
• Podání vysvětlení x svědecká výpověď 
• Právo odepřít výpověď a jeho realizace 

 
4. Ochrana sociálního pracovníka v mezních situacích 

• Eliminace křivých obvinění a pomluv  
• Neoznámení trestného činu 
• Nepřekažení trestného činu 

5. Diskuse, otázky a závěr  
 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

advokát specializující se na trestní právo a přestupky, lektor na právnických 
fakultách Palackého univerzity a Univerzity Karlovy, autor řady odborných 
publikací 


