Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi
Co to je
Jedná se o kurz celoživotního vzdělávání, který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a
odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů duchovních s nezletilými.
Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou ve spolupráci s odborníky z oblasti
kanonického a světského trestního práva, sociologie, psychologie, psychiatrie a viktimologie.
Cílem programu je prohloubení znalostí a osvojení si nových poznatků a praktických dovedností při
šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a
rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením.
Absolvent kurzu získá potřebné znalosti z obojího práva pro provádění šetření trestných činů, a to
zejména sexuálních deliktů v církvi, aby byl schopen aplikovat ustanovení Instrukce o postupu
biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání
Desatera na území ČR, Smernicu Konference biskupov Slovenska o postupu v prípadoch
sexuálneho zneuživania klerikmi a nejnovější normy kanonického práva. Bude vyškolen ke
správnému a šetrnému provádění výslechů respektujícího zejména práva zvlášť zranitelných obětí.
Získá praktické poznatky o průběhu světského trestního řízení, aby tak mohl účinněji spolupracovat
s orgány činnými v trestním řízení. Z dalších společenskovědních oborů bude seznámen s
důležitými poznatky z oborů psychologie, psychiatrie a viktimologie, aby dovedl adekvátně
reagovat na potřeby obětí trestných činů. Kurz je vhodný nejen pro instruktory a notáře provádějící
předběžné šetření sexuálních deliktů, ale také pro soudce, ochránce spravedlnosti a advokáty v
církevních trestních kauzách obecně.
Termíny a časy konání výuky:
Výuka bude probíhat on-line každé pondělí po celý letní semestr akademického roku 2022, počínaje
14.2. (viz program webinářů níže), v 19.00. Účastníkům kurzu budou zaslány příslušné linky.
Stream bude vysílán převážně ze studia TV NOE.
Požadované předpoklady pro účast v kurzu
Platný jmenovací dekret pracovníka církevního soudu nebo písemné potvrzení ordináře nebo
vyššího představeného (zpravidla provinciála), že zájemce je určeným specialistou pro řešení těchto
kauz v dané diecézi nebo řeholi.
Licenciát nebo doktorát kanonického práva (v odůvodněných případech může garant udělit z tohoto
předpokladu výjimku).
O přijetí žadatele bude rozhodnuto ve výběrovém řízení. O přijetí rozhoduje garant kurzu.
Poplatek: 2 000,- Kč za účastníka
Jak se přihlásit:
Přihlašujte se prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP. Odkaz pro přihlášení:
https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2233/detail/terms
Kopii dokumentů dokládajících kvalifikaci zašlete na e-mail Mgr. Edity Lukášové, referentky pro
celoživotní vzdělávání na CMTF:
e-mail: edita.lukasova@upol.cz
tel.: 585637174

Program webinářů
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2.
3.

Datum

Téma přednášky

14.2.
2022
21.2.
2022
28.2.
2022

Sexuální delikty ve světském a kanonickém
právu
Vývoj církevně-právních norem ve věcech
sexuální deliktů
Instrukce o postupu biskupů a vyšších
představených při předběžném šetření
některých trestných činů proti 6. přikázání
Desatera na území ČR, administrativní a
soudní trestní řízení
Smernica Konference biskupov Slovenska o
postupu v prípadoch sexuálneho zneuživania
klerikmi
Trestní řízení ve světském právu

Dr. Libor Botek, Th.D.,
Mgr. Jiřina Navrátilová
ICLic Andrej Kačmár

Výslechy nezletilých

4.

7.3.
2022

5.

14.3.
2022
21.3.
2022

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

28.3.
2022
4.4.
2022
25.4.
2022
2.5.
2022
9.5.
2022
16.5.
2022
23.5.
2022

Oběti a jejich práva v trestním řízení
Dopady sexuálních deliktů na oběti a práce s
nimi
Sekundární viktimizace dětí, práce s
traumatem
Syndrom CAN, autentičnost a věrohodnost
výpovědi
Následky sexuálních trestných činů u dětí a
dospělých
Preventivní mechanismy, trestní
odpovědnost právnických osob
Shrnutí, diskuse /kolokvium

Přednášející

Hodinová
dotace
2 hodiny
2 hodiny

Dr. Libor Botek, Th.D.,
Mgr. Jiřina Navrátilová

2 hodiny

ICLic Andrej Kačmár

2 hodiny

Jiřina Navrátilová

2 hodiny

Bc. Stanislava Klečková,
PhDr. Lubomír Češek,
Ph.D., MBA
Jiřina Navrátilová

2 hodiny

2 hodiny

PhDr. Lucie Paprsteinová 2 hodiny
Mgr. Jenifer Kaločová

2 hodiny

PhDr. Helena Khulová

2 hodiny

MUDr. Kateřina
Černeková
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

