
Rozdíly mezi Společnou směrnicí ČBK a Konferencí vyšších řeholních 
představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby 
mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve z roku 2015 a Instrukcí o 
postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných 
činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR ve znění novely č. 1/2021 

 
1. Jak plyne ze samotného názvu, Směrnice je společným dokumentem ČBK a Konferencí 

vyšších řeholních představených, Instrukce je dokumentem ČBK vydaným pro území 
ČR.  

2. Instrukce je koncipována jako prováděcí předpis k zákonům vydaným v dané 
oblasti Apoštolským stolcem. Směrnice byla chápána spíše jako doplněk k obecným 
zákonům pro naše území. 

3. Instrukce je navíc koncipována jako obecný postup pro provádění předběžného šetření, 
tedy ji lze využít i po předběžné šetření u jiných trestných činů, než u činů sexuální 
povahy. 

4. Směrnice z roku 2015 se vztahovala i na laiky pracující pro církev. Instrukce se 
v původním znění již na ně nevztahovala, protože Apoštolský stolec takovýto požadavek 
v té době výslovně neformuloval a Směrnice v tom byla širší, než obecné právo. Novela 
č. 1 tuto působnost opět na laiky rozšiřuje, protože novela 6. knihy CIC (trestního 
práva) coby nové obecné právo rozšiřuje trestní odpovědnost v oblasti trestných činů 
proti 6. přikázání s nezletilými do 18 let věku i na laiky mající úřad nebo hodnost 
v církvi. 

5. Směrnice se šířeji věnovala otázce prevence. Instrukce je v této oblasti stručnější a 
odkazuje na speciální dokumenty, které budou ČBK pro tuto oblast teprve vydány. 

6. Z hlediska osoby provádějící předběžné šetření Směrnice vycházela z předpokladu 
existence kolegia kvalifikovaných osob, z nichž diecézní biskup pro daný případ jmenuje 
jednoho instruktora, který provede předběžné šetření. Instrukce již s tímto kolegiem 
nepočítá a hovoří přímo o instruktorovi.  

7. Směrnice zavazovala oznamovací povinností každého, kdo by měl informaci o spáchání 
trestného činu proti 6. přikázání desatera s osobou mladší 18 let duchovním při jakékoli 
příležitosti nebo laikem při činnosti související s aktivitami církve. V Instrukci byla tato 
povinnost zredukována podle Vos estis lux mundi na duchovní a členy společností 
zasvěceného života a společností apoštolského života, s výzvou, aby tak činily i ostatní 
osoby, a to u trestných činů spáchaných duchovními a členy společností zasvěceného 
života a společností apoštolského života, a v novele pak i laiky majícími v církvi úřad 
nebo hodnost. 

8. Instrukce oproti Směrnici precizuje způsob podání oznámení, aby toto podání bylo 
průkazné, a také specifikuje způsoby jeho zpřesnění, pokud je málo konkrétní pro to, aby 
se podle něj mohlo zahájit předběžné šetření. 

9. Instrukce oproti Směrnici významně akcentuje spolupráci se státními orgány činnými 
v trestním řízení. I terminologicky užívá pojmů srozumitelných těmto orgánům a 
sekulární veřejnosti. 

10. Instrukce je oproti Směrnici podrobnější v popisu průběhu předběžného šetření, protože 
vychází ze zkušeností získaných jak Kongregací pro nauku víry, tak vlastních zkušeností 



z praxe. V novele č. 1 Instrukce jsou pak zapracovány pokyny Kongregace pro nauku 
víry vydané ve Vademecu a novelizace 6. knihy CIC. 

11. Instrukce již také pracuje s pojmem zvláště zranitelné osoby, který zavádí Vos estis lux 
mundi. 

12. Instrukce je podrobnější také v oblasti péče o poškozené, kde se vychází z vyvíjející se 
praxe světové církve. 
 

 


