
 

 

1. SCHŮZKA ČESKÉ EXPERTNÍ 

PLATFORMY PROJEKTU 

PARAFILIK 
ZÁPIS 

OBECNÉ INFORMACE  

Dne: 9. 10. 2019 

Místo: Klecany 

Přítomni: Martin Hollý, Marek Páv, Petr Weiss, Kamila Lindauerová, Petr Zeman, ČEPEK, Zlatko 

Pastor, Jiří Horáček, Pavel Mohr, Klára Laurenčíková, Kateřina Klapilová, Lucie Krejčová, Filip Šinkner, 

Alena Čiženkova, Kateřina Potyszová, Lenka Nováková, Martina Zavadilová 

PŘÍŠTÍ PORADA   

Prosinec 2019 

PROGRAM 

 

1) Představení programu PARAFILIK (K. Klapilová) 

2) Představení členů expertní platformy 

- J. Horáček – očekávání zejména ve změně přístupu k CS 

- K. Lindauerová – pohled MV ČR na programy PP 

- P. Zeman – výzkum násilné sexuální kriminality a dlouhodobá práce se skupinou s CS 

- M. Páv – forenzní tým pro rizikovou populaci, tento projekt je součást jejich práce 

- V. Lintymer – zajímavé řešení problematiky pro sociální začlenění CS  

- Jiří – snaha o upozornění nedostatečné péče o CS v ČR, očekávají zlepšení povědomí o CS ve 

společnosti 

- K. Žák – destigmatizace CS a pochopení správného pojmu parafilika jako ne sexuálního 

delikventa 

- K. Laurenčíková – překládání dotazníků risk assesmentu, vzdělávací systém a podpora dětí 

pro začlenění do kolektivu a jejich realizace 

- Z. Pastor – skepticita ohledně udržitelnosti projektu a získání klientely do dlouhodobé péče 

plus nedostatečná připravenost sexuologů 



- M. Hollý – organizace a znalost sexuologického systému, vytvoření vstřícného systému pro 

CS 

- P. Mohr – náměstek pro klinický úsek NUDZ, důraz na program primární prevence 

 

Dotazy a komentáře 

J. Horáček -  jaká je korektnost slova parafilik?  

- Ze zkušenosti s pedofilní komunity: sami sebe označují za pedofily, označení projektu 

vnímají v pořádku bez negativní konotace 

J. Horáček – 20% sexuálních deliktů je spácháno jedinci s parafilní poruchou, čím to je, když ve světě 

je to více? Špatný výpočet, špatná diagnóza, jsou málo „temperamentní“?  

- P. Zeman: zmíněná data nemusí být vypovídající, jelikož v zahraničí mohl být soubor jiný 

z důvodu jiného právního systému či jiné metodologie 

- K. Lindauerová – ze své praxe překvapená z nízkého počtu diagnostikovaných lidí 

sexuálně násilných činů 

- Z. Pastor -  ze své praxe je překvapen, že je pachatel prvně diagnostikován na parafilii a 

pokud ano, tak pak na některých institucích je to automaticky bráno jako presumpce viny 

a nezáleží na tom, zda trestný čin spáchal či ne 

- K. Lindauerová – takoví členové policie by neměli takto pracovat a sama se s tím osobně 

nesetkala 

 

3) Přehled hospitalizovaných pacientů s dg. F65 (M. Hollý) 

- 7 zařízení pro OL (PN Opava již ale nějakou dobu nefunguje) 

- Existují trendy v tom, jak uzavírat některé případy a podle toho klesají hospitalizace 

v jednotlivých diagnózách, případně dle aktuálních primářů na oddělení 

- Pedofilie je relativně stabilní, jediný pokles v roce 2009 se změnou zákona (vznik 

detenčního zařízení) 

- Data vypovídají o počtu hospitalizacích, ne o počtu přijatých či propuštěných pacientů. 

Počty hospitalizovaných v regionech závisejí také na délce vyšetřování a soudního řízení. 

Dotazy a komentáře 

J. Horáček – v roce 2009 velký nárůst sebevražd celosvětově, možná spojitost 

s poklesem hospitalizovaných jedinců s parafilní preferencí 

P. Mohr – lékaři jsou nuceni psát co nejvíce diagnóz 

M. Páv – rozdíl mezi regiony je ve všech psychiatrických diagnózách 

4) Ochranné léčení, forenzní tým a risk assesment (M. Páv) 

- vytvoření forenzního multidisciplinárního týmu jako mezistupeň mezi ambulantní léčbou 

a ochranným léčením pro psychiatrické, sexuologické a adiktologické pacienty 

- metodika posuzování rizika násilí: vyhodnocování nejenom negativních, ale i pozitivních 

(protektivních) faktorů, které by terapeuti měli posilovat 

- výsledek nástrojů k určení risk assesment není číslo, je to nástroj, který má dopomoci 

klinikům k identifikaci rizikových faktorů k vytvoření efektivní terapie a léčby (např. 

možné scénáře jako vodítka při volbě strategií při krizové situaci) 

 



Dotazy a komentáře 

K. Klapilová – budou výcviky k risk assesmentu a kdy? Ve fázi překladu (do podzimu), 

následně pilotní testování a testování lektorů. Zřejmě bude možné vycvičení týmu 

Parafilik. 

 

5) Kdy vzniká cílová skupina (ČEPEK) 

- Projekt Parafilik jako možná anonymní poradna pro jedince s pedofilní preferencí, někteří 

nevědí, že některé chování vůči dětem může být nebezpečné, osvěta je velmi potřebná 

- ČEPEK jako platforma pro jedince s pedofilní preferencí, zaregistrování přes 870 jedinců, 

ne nutně s pedofilií 

 

Dotazy a komentáře 

K. Klapilová – změna dikce velmi prospěšná pro pedofilní komunitu 

 

6) Čím (ne)může kriminologický institut pomoci projektu PARAFILIK (P. Zeman) 

- Neexistuje žádná statistika k evidenci kriminality s údaji o parafilní preferenci pachatelů, 

musí se přímo do každého záznamu 

- Mezi odsouzenými pachateli je 20% s parafilní preferencí (z toho 10% mělo ještě poruchu 

osobnosti) 

- Náklady na jednoho parafilika ve vězení nejsou známa, nákladnější vězeň by byl v OL, 

jinak cena je průměrně stejná 

 

7) Vstupní data MV ČR pro projekt PARAFILIK (K. Lindauerová) 

- Znásilnění je trestný čin ve dvou formách násilí a to buď s využitím bezbrannosti, nebo 

s použitím násilí. Klasického znásilnění jak si představujeme je méně.  

- Často některé údaje nejsou ve statistikách, pachatelé je mohou říct, ale musí se jít přímo 

do spisu (např. sexuální orientace, náboženství, užívání toxických látek, atd.) 

Dotazy a komentáře 

K. Klapilová – otázka na kyberkriminilitu (cybergrooming) - těžké získat přesná čísla, 

jelikož do toho spadají všechny možnosti (např. posílání nahých fotek mezi adolescenty) 

- trackování dat? Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Potřeba 

partnera z Ministerstva pro šíření pozvánek pro self-assesment platformy 

- odkaz na kolegu z MV (Milan Fára), který se zabývá cybergroomingem 

8) Současný stav péče o parafilní pacienty (P. Weiss) 

- nemáme oznamovací povinnost o minulém trestném činu, ale máme povinnost zabránit 

pokračování v trestné činnosti (a je možné to tedy nahlásit policii) 

- úspěšnost léčby se řídí recidivou 

- doporučené postupy v sexdiagnostice neexistují 

Dotazy a komentáře 

K. Klapilová – malý prostor pro psychoterapeutickou péči pro jedince a v malé frekvenci  

Z. Pastor – zneužívání dětí by se mělo hlásit OSPODu, pokud ta oběť je stále dítě 

M. Páv – otázka anonymity, lékař a terapeuti by neměli léčit anonymně. Je nutné nastavit 

precedentní mechanismus, podle kterého se budeme řídit.   



M. Hollý – pokud anonymní klient řekne, že jde spáchat trestný čin, má lékař právo 

odanonymizovat osobu 

K. Klapilová – obdobná situace v Německu, ale je to tak stejně i u nás? 

M. Hollý - Legislativa je nastavena málo preventivně a hodně represivně. Je třeba zadat 

analýzu (státní zastupitelství) a podle toho se chovat.  

 

9) Obecná diskuze  

Je spousta dílčích a sporných kroků, které je třeba podniknout do budoucna, je nutné je 

vyspecifikovat a probrat na příštích setkání.  

Příští setkání by mělo proběhnout na konci listopadu společně se zahraniční platformou, kdy 

budeme získávat informace od již fungujících systémů v zahraničí a vybrat kritéria pro 

program u nás v ČR. Kontaktní strategie, jak získat cílovou skupinu.  

Je nutná vyargumentovanost podkladů, které z klinické praxe získáme.  

Prosba o komentáře k české rešerši a případné dodání dalších dat. 

Poradní platforma kliniků, kam budou zváni členi s terapeutickým zázemím (např. Jan Kožnar, 

Petra Vrzáčková), kteří budou pomáhat zvolit vhodné metody pro klinickou část programu.  

 

 

 

 

 


