
Ve            dne 20. 12. 2015 

 

nar.:  

bytem: 

(otec nezletilého             ) 

Magistrát města Jablonce nad Nisou, Odbor humanitní, oddělení Sociálně 

právní ochrany dětí 

 

Oznámení podezření ze spáchání trestného činu 
„Týrání svěřené osoby“ § 215 trestního zákona  

 

Dne 18. 12. 2015 ve večerních hodinách mi syn 

 

narozen:  

trvale bytem:  

po dlouhém váhání oznámil, že mi sice nesmí nic říct, ale že má strach, a proto 

mi sdělil následující:  

Jeho matka  

 

nar.:  

trvale bytem:  

                 po celou dobu, kdy si pamatuje, ukládá tresty, kterým nerozumí. Je již 

zvyklý, že nesmí používat telefon, tablet, počítač i internet. Za poslední dva 

týdny ovšem došlo k následujícímu:   

1. Matka mu nařídila odnést si ze svého pokoje téměř vše, kromě postele, 

oblečení, stolu, lampy, učení a jedné knihy, kterou mu nařídila číst. 

Všechny své hračky musel odnést svým polorodým mladším 

sourozencům do jejich pokoje, a to včetně hračky, kterou měl pro 

jednoho z nich připravenou pod stromeček. Musel matce odevzdat 

všechna CD a DVD. Dále také řezbářské náčiní, které dostal od dědečka, 



všechny časopisy a knihy, kromě té, kterou musí číst. Musel matce také 

odevzdat všechny dekorace ze stolu i pokojíčku. 

2. Matka mu sdělila, že nesmí mluvit. Tomuto nařízení            vůbec 

nerozumí a nechápe proč. Neví, zda nesmí mluvit vůbec s nikým a bojí se 

matky zeptat. 

3. Nesmí vycházet ze svého pokoje. Vyjít může pouze, pokud jde na záchod 

a najíst se. Nesmí mít jakýkoli kontakt se svými dvěma mladšími 

polorodými sourozenci, a ani s kýmkoli jiným. 

4. Musí se prý soustavně učit, ale pouze sám ve svém pokoji, protože má 

domácí vězení. 

5. Matka mu vyčítá, že nemá vypracované domácí úkoly a má špatné 

známky ve škole, což by rád změnil, nicméně matka se mu vůbec 

nevěnuje, úkoly s ním nevypracovává a do školy se s ním neučí.  

opakovaně upozorňuje na to, že sám na přípravu do školy nestačí a je ze 

situace zoufalý, neboť neví jak ji řešit. 

6. K další eskalaci došlo ve čtvrtek 17. 12. 2015, kdy na něj matka strašlivě 

křičela, protože zapomněl jeden domácí úkol v šuplíku stolu. Incident 

vyvrcholil tím, že jej matka bila nejprve sešitem, pak xxxxx  několikrát 

udeřila pěstí do zad a nakonec do něj strčila takovou silou, že přepadl 

přes židli a dopadl na postel. Naštěstí neutrpěl žádné fyzické zranění. 

Xxxxx  až nyní přiznal, že to nebylo poprvé, kdy ho matka fyzicky napadla. 

Do této doby to však byly prý jen facky přes tvář. Dříve se za ně matka 

omlouvala, pak se k nim již nevyjadřovala, a když se násilí ve čtvrtek takto 

vystupňovalo, začal se xxxxx matky bát a zvažovat, že mi to řekne, i přes 

to, že za to riskuje další trest od matky.   

7. Matka xxxxxxxx ve čtvrtek po výše popsaném incidentu sdělila, ať se 

připraví, že bude mít doma teror. 

Když mi v pátek 18. 12. 2015 toto vše syn xxxx   odvyprávěl, tak mu z očí vyhrkly 

slzy a celý se třásl. Přiznám se, že já se třásl také a chtěl jsem xxxx   ihned 

odvézt na policii. Moje současná manželka mne přesvědčila, že bude lepší 

poskytnout xxxxxxxx čas na uklidnění, pečlivě jej vyslechnout, poskytnout mu 

oporu a nechat další řešení na ráno. Ráno v sobotu 19. 12. 2015 v 9:28 z mého 

telefonu xxx xxx xxxx  xxxxx zavolal na linku bezpečí 116 111. Toto řešení jsme 

zvolili poté, co jsme znovu s xxxxxxxx  situaci diskutovali a on se vyjádřil, že chce 

vše urychleně řešit. Hovor na linku bezpečí trval cca 31 minut.  xxxxx během 



hovoru popsal svými slovy, co se stalo. Když se ho operátorka linky zeptala, zda 

to chce začít řešit tak, aby se to dozvěděla i jeho matka, tak jí sdělil, že je již 

rozhodnutý a chce to řešit i přes případné riziko dalších trestů ze strany matky. 

Ve výše uvedené záležitosti se tímto obracím na Odbor humanitní, oddělení 

Sociálně právní ochrany dětí, aby provedl vlastní šetření a učinil příslušné kroky 

v zájmu bezpečnosti a zdravého vývoje nezletilého             . Připomínám, že na 

silně podezřelé chování matky              soustavně upozorňuji již několik let. I sám 

xxxxxx  na Matku dvakrát stěžoval paní Denise Hučkové z OSPOD. 

Nejsem sice odborník na rodinné právo, ale díky své dřívější profesi se poměrně 

dobře se orientuji v trestním právu. Proto tímto upozorňuji, že chování matky 

xxxxxx  zakládá velice vážné podezření, že jsou naplněny, minimálně některé 

(myšleno objektivní), znaky skutkové podstaty trestného činu  

§ 215 Týrání svěřené osoby.  

          

 

 

  


