
 

 

2. SCHŮZKA ČESKÉ EXPERTNÍ 

PLATFORMY PROJEKTU 

PARAFILIK 
ZÁPIS 

OBECNÉ INFORMACE  

Dne: 10. 6. 2020 

Místo: Klecany/Zoom 

Přítomni: Kateřina Bělohlávková, Kamila Lindauerová, Klára Laurenčíková, zástupce komunity ČEPEK, 

Petr Zeman, Karel Žák, Martin Hollý, Petr Weiss, Václav Lintymer, Petra Vrzáčková, Karolína Pilná, 

Tereza Hynková, Jan Kožnar, Věra Pivoňková, Kateřina Klapilová, Lucie Krejčová, Filip Šinkner, Alena 

Čiženkova, Kateřina Potyszová, Lenka Nováková, Martina Zavadilová, Barbora Veselá, Leona Plášilová 

PROGRAM 

 

1) Úvodní slovo a uvítání účastníků 2. české expertní platformy (K. Potyszová, K. Klapilová) 

 

2) Souhrn činnosti projektu PARAFILIK (1. 12. 2019 – 1. 6. 2020) (K. Klapilová) 

- K. Klapilová zažádala přítomné o doporučení konferencí, na kterých by bylo vhodné 

projekt Parafilik prezentovat (např. pro Policie ČR) 

- K. Klapilová požádala přítomné o statistiky týkající se situace kolem pandemie COVID-19 

(např. míra trestných činů v období restriktivních opatření), případně o navedení, kde 

takové statistiky můžeme najít 

Otázky a diskuze k tomuto bloku: 

- P. Zeman ocenil množství práce, která byla na projektu odvedena.  

- P. Zeman doporučil, aby byla naše cílová skupina obsahovala i delikventní jedince, jelikož 

značná část projektových aktivit se věnuje i delikventní populaci. 

- P. Zeman doporučuje konferenci České kriminologické dny, která se koná vždy na konci 

ledna. 

- P. Zeman reaguje na prosbu statistik tím, že se podstatná část sexuální delikvence (tj. 

znásilnění a pohlavní zneužití) děje zejména v rámci rodin a proto k oznamování dochází 



s velkým odstupem. Proto nyní nelze seriózně říci, zda se jejich míra zvýšila v období 

pandemie, či nikoliv. Takové informace je možné získat s odstupem několika měsíců, či 

zůstane skryta poměrně dlouho. K. Klapilová reaguje, že si je této skutečnosti vědoma a 

je to ze strany projektu včasná prosba o takové statistiky v průběhu roku.  

- K. Lindauerová se ptá, jakým způsobem lze najít online poradnu Parafilik. Prezentován 

spuštěný web www.parafilik.cz a funkcionality poradny. 

 

3) Situační analýza v ČR: vybrané body (K. Klapilová, F. Šinkner) 

- K. Klapilová předložila návrh na rozšíření cílové skupiny o nedelikventní jedince s parafilní 

preferencí, delikventní jedince s parafilní preferencí, kteří absolvovali ochranné léčení a 

na osoby s problematickým sexuálním chováním na internetu (bez ohledu na 

ne/přítomnost parafilní preference) – platforma tento návrh schválila. 

- K. Klapilová požádala o doporučení výzev na financování inovativních projektů (z oblasti 

edukace či prevence kriminality a zdraví), které mohou být zaměřeny na práci 

s mladistvými a nezletilými jedinci na vícero úrovních (na úrovni edukace i terapie 

mladistvých s problematickým sexuálním chováním a práci s jejich blízkými osobami či 

vzdělávacími pracovníky). Program Parafilik připravuje projekt zaměřený na tuto skupinu, 

která je z hlediska prevence klíčová. K. Klapilová upozornila na aktuální nabídku 

k připojení NUDZ do přípravy velkého evropského projektu v rámci HORIZON 2020: 

European Concept for the Prevention of Child Sexual Exploitation a to nejenom za 

projekt Parafilik, ale i za Law Enforcement Agency z ČR (Policie České republiky či 

Ministerstvo Vnitra). Spolu s MV ČR bude hledat cestu k zapojení.  

Otázky a diskuze k tomuto bloku: 

- K. Laurenčíková doporučuje intenzivnější komunikaci s MŠMT, kteří v rámci plánované 

Strategie 2030+  budou revidovat kurikula školního vzdělávání a připojit se k odborné 

diskuzi, jak odborně a moderně sexuální výchovu do vzdělávání zapojit. Učitelům také 

chybí odborná metodická podpora o tom, jak do svých hodin sexuální výchovu odborně a 

bezpečně přenášet.  

-  K. Laurenčíková doporučuje styčné důstojníky pro podporu zakomponování sexuální -

výchovy do škol krajské školní koordinátory prevence, kteří působí na krajských úřadech 

a mají za úkol metodicky vést školy na daném území v oblasti primární prevence. Taktéž 

na tomto mohou spolupracovat školní psychologové. Ale i jim chybí adekvátní podpora a 

vzdělání v této oblasti. KL navrhuje osobní setkání v průběhu léta, kde bychom debatovali 

o možnostech zapojení této tematiky do osnov škol. 

- K. Laurenčíková navrhuje setkání na Národním pedagogickém institutu. 

- K. Laurenčíková dále informuje, že bude probíhat pilotáž multidisciplinárního forenzního 

týmu a multidisciplinárního týmu pro duševní zdraví dětí a mladistvých. V rámci nich je 

možná debata, jakým způsobem tyto projekty propojit s projektem Parafilik a přispět tak 

k jeho cílům (styčná osoba pro komunikaci M. Páv). 

- K. Laurenčíková dále informuje, že MZ ČR vyhlásilo výzvu na podporu duševního zdraví 

dětí a mladistvých z fondu EHP a žadatelé mohou být zdravotnická a školská zařízení 

v prvním kole, ve druhém kole pak nestátní subjekty. V rámci této výzvy je možné zažádat 

o projekt, který by zahrnoval toto téma jako možný osvětový a informační kanál. K. 

Klapilová reaguje poděkováním a prosbou o kontakty, se kterými je možné o výše 

uvedených bodech jednat.  

- Zástupce komunity ČEPEK komentuje, že uvědomění o parafilii (konkrétně u pedofilie) 

nastává kolem 12-13 roku života a je dobré, aby plánovaný juvenilní projekt na tyto 



jedince cílil, protože velmi potřebují pomoc. Je možné zahrnout do sexuální výchovy 

informace o tom, kam se mohou obrátit? Nezletilí často nevědí, kde získávat informace o 

své preferenci a na jakého odborníka se obrátit.  

- K. Klapilová odpovídá, že takové informace do osnov je dobré zahrnout, jelikož je možné 

zabránit sexuální delikvenci již u těchto jedinců.  

- P. Zeman zmiňuje, že by v rámci projektu bylo dobré získat více poznatků o mechanismu, 

kdy se z nedelikventního parafilika stává delikventní jedinec. Jaké jsou faktory, které 

převáží k páchání trestné činnosti?  

- K. Klapilová spolupráci na takovém výzkumu vítá. 

- P. Zeman se zajímá, proč není nutná anonymizace cílové skupiny, která již byla 

odsouzena za trestný čin. Pro sexuální delikventy je anonymita velmi důležitá, zejména 

to, že nebudou za sexuálního delikventa označeni.  

- K. Klapilová reaguje, že pokud jedinci jsou stále v ochranné léčbě ambulantní, je dobré, 

aby péče o ně probíhala neanonymně z důvodu spolupráce s lékařem, který takového 

jedince má v péči. Nemělo by docházet v překrývání péče ze dvou směrů bez informování 

obou stran. Deanonymizace v zahraničních projektech probíhá ve chvíli, kdy je nutné 

prokázat, že klienti na své parafilií pracují s odborníky. Toto by bylo vhodné přenést i do 

naší praxe. 

- P. Zeman upozorňuje na další aktivity, které předchází samotné trestné činnosti, např. 

přestupkové jednání, které může mít charakter nevhodného sexuálního chování. 

Instituce by tyto přestupce neměly nahlašovat, ale je dobré takovému jedinci sdělit, že 

existuje projekt Parafilik a je možné se na něj obrátit jako na zdroj pomoci. Takoví jedinci 

by byli možnou potencionální klientelou pro projekt. Tato možnost bude projednána se 

zástupci Policie ČR. 

 

4) Reflexe zahraniční zkušenosti z hlediska CS (K. Potyszová) 

 

Dotazy a diskuze k tomuto bloku: 

 

- K. Laurenčíková velmi děkuje za naši práci a obdivuje množství práce, která byla na 

projektu Parafilik do této doby udělána. 

 

5) Shrnutí klíčových bodů pro práci platformy (K. Klapilová)  

- Akceptace nebo argumentace rozšíření cílové skupiny na 4 zmíněné skupiny. 

- Nutnost posílení spolupráce s Policií ČR a MV ČR – žádost o co nejdřívější společné 

setkání. 

- Iniciace jednání o zařazení LEA do European Concept for the Prevention of Child Sexual 

Exploitation v rámci výzvy Horizon 2020. 

- Sledovat a navrhovat možnosti pro rozšíření o juvenilní program. 

- Poskytnutí dat z  rezortu stakeholderů ohledně změn v sexuální delikvenci v době COVID-

19. 

- Reflexe na cílenou mediální kampaň, která je v plánu. Setkání by proběhlo na konci 

prázdnin. 

- Pozvání na zoom zahraniční platformu, která proběhne ve dnech 20-21. 7. 2020. Program 

bude zaslán. 

- Pozvání na promítání dokumentu V Síti, které proběhne dne 23.6 od 13.30 v kině 

Světozor.  



Dotazy a diskuze k tomuto bloku: 

- K. Bělohlávková souhlasí s plánovanou schůzkou, nejdříve musí oslovit kontaktní osobu z 

Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a najít zde osobu pracující na násilné trestné 

činnosti. Již jsou zkontaktováni z odpovědnou osobou z odboru kriminality páchanou na 

dětech a dětmi. V okamžiku navázání komunikace s daným úřadem se ozvou s termínem 

na společnou schůzku.  

- K. Klapilová žádá, aby toto setkání proběhlo co nejdříve kvůli zapojení do projektu 

HORIZON 2020.  

  

Zapsala dne 10.6.2020 Lucie Krejčová 

 

 

 


