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Vážený pane ministře školství, mládeže a tělovýchovy, 
obracím se na Vás jako senátor Parlamentu České republiky ve věci skandálního zavinění a krytí 
pohlavního zneužití mladšího chovance starším chovancem ze strany prozatímní ředitelky Soni 
Cpinové a jejího krytí ze strany tehdejšího vedení MŠMT (a nikdy by se neodhalilo, nebýt reportéra 
Tv Nova). K pohlavnímu zneužití došlo přímo ve školském zařízení MŠMT oficiální zkratky 
VÚDDŠSŠZŠJ  (Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola a školní jídelna) dále jen 
„Ústav“ v Chrastavě, v noci z 9. na 10. června 2016 a je prokázáno pravomocným rozsudkem soudu 
z března 2018. 
 
Ústav s dětmi do 18 let s ochrannou a ústavní výchovou fungoval v Chrastavě přes polovinu století. 
Jeho dlouholetý ředitel Zdeněk Pelda si získal všeobecnou obrovskou autoritu a uznání jako jeho 
ředitel (1984 až 2010) a 28. března 2016 obdržel plaketu J. A. Komenského.  Jeho nástupkyně 
Markéta Sochorová pokračovala v jeho šlépějích. S vedením Ústavu panovala všeobecná spokojenost, 
dohledová činnost státního zastupitelství a kurátora neshledávala podstatnějších závad a stejně tak 
inspekce ČŠI včetně inspekcí hloubkových, z nichž poslední proběhla s šestičlenným týmem v prosinci 
2015.  
 
Vše se zcela obrátilo po šetření ombudsmanky a následné tiskové konferenci MŠMT dne 25. května 
2016, která do té doby bezproblémový systém označila jako zcela vadný. Ministryně školství ho 
dokonce později označila za horší než je ve vězení. Vrchní školní inspektor oznámil, že se všemi šesti 
inspektory, kteří hodnotili Ústav při hloubkové inspekci v prosinci 2015 kladně, zahájil kárné řízení 
(dle mých informací kárné řízení později ukázalo, že se inspektoři ničeho nedopustili) a představil 
názor inspekce úplně převrácený (neopřený o žádný dokument).  Protože dosavadní paní ředitelka 
pod nevídaným tlakem rezignovala, náměstek ministryně oznámil, že MŠMT do doby konkurzního 
řízení jmenuje kvalitního prozatímního ředitele.   
 
Záznam části  tiskové konference MŠMT ze dne 25.05.2016: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1797620-ve-vychovnem-ustavu-v-chrastave-se-
porusovala-prava-deti 
Má reakce jako starosty Chrastavy na tuto tiskovou konferenci:   
http://www.chrastava.cz/2016/ustav.htm  
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MŠMT prozatímní ředitelkou jmenovalo paní Soňu Cpinovou, která zcela rozvolnila či spíše rozvrátila 
dosavadní systém, přesně podle pokynů ministerstva. Výsledkem byla řada kauz, z nichž ty největší 
zachytila Tv Nova:  
Útěk chovance a napadení vychovatele a záchranářů (zprávy 6. června 2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=hXWk7L-Hb9I&feature=youtu.be – reakce ředitelky - pustila 
chovance další den na vycházku. 
 
Proto jsem hned následující den 7. června 2016 jako starosta Chrastavy požádal o neprodlené 
odvolání paní prozatímní ředitelky Soni Cpinové, vzhledem k rozvratu, který svým uvolněním režimu 
způsobila, a to v dopise http://www.chrastava.com/starosta/ustav/dopis_msmt_2.pdf  
Namísto odvolání prozatímní ředitelky přinesla ještě týž den 7. června 2016  Tv Nova další zprávu  - 
chovanec se z vycházky nevrátil a s dalším chovancem kradl v supermarketu, další (téměř polovina) 
chovanců z Ústavu utekla https://www.youtube.com/watch?v=wmOsD_CL2Sk&feature=youtu.be – 
reakce MŠMT – zastávání se prozatímní ředitelky a jejích metod.  
 
Ministryně školství 8. června 2016 na tiskové konferenci reagovala slovy "Soňa Cpinová, pověřená 

řízením ústavu, je odbornice a má dobrou pověst. Moudře sestavila tým uznávaných odborníků na ústavní 

a ochrannou výchovu, o kterých nepochybuji.“ viz  
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-k-situaci-ve-vu-
chrastava?highlightWords=Chrastava.  Na této tiskové konferenci paní ministryně rozhodla o zrušení 
Ústavu od 1. září 2016.    
     
10. června 2016 oznámila Tv Nova, že na základě jejího zjištění začala policie prověřovat pohlavní 
zneužití mladšího chovancem chovancem starším, které dala paní prozatimní ředitelka k sobě přes 
odpor a varování vychovatelů https://www.youtube.com/watch?v=uka06mXknNI&feature=youtu.be. 
Prozatímní ředitelka tvrdila, že věc dala prošetřit psycholožkou, ta zjistila, že se nic nestalo, a proto 
ředitelka odmítla podat trestní oznámení. Tak ho podal redaktor Tv Nova.   
 
Další informace padly v reportáži, kterou odvysílala Tv Nova  dne 11. června 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=WBKKQ-H2t3U&feature=youtu.be . 
 
V reportáži Tv Nova ze dne 13. července  
 https://www.youtube.com/watch?v=SYZ5UaeEs7k&feature=youtu.be  dokonce tento postup 
(neoznámení PČR, jen prošetření psycholožkou) prozatímní ředitelky schvalovala ústy své mluvčí i 
přímo paní ministryně s odůvodněním, že se tak postupuje i v jiných podobných ústavech (má pozn.:  
to zřejmě znamená, že se tak i v jiných podobných kryjí trestné činy).   
 
Náměstek ministerstva Václav Pícl se paní ředitelky též zastal 13. června 2016 dopisem 
http://www.chrastava.com/starosta/ustav/picl.pdf ve kterém doslova uvedl: „Vaše konstatování, že 
zdokumentované události jsou přímým důsledkem rozhodnutí o změně režimu ve školském zařízení a 
že odpovědni jsou ti, kteří změnu prosadili, nemohu akceptovat“ a dále „Pověřená ředitelka PhDr. 
Soňa Cpinová má dlouholetou praxi v oblasti ústavní péče. Moudře sestavila tým uznávaných 
odborníků na ústavní péči a ochrannou výchovu, který se snaží zavést nová pravidla péče a přístupu k 
dětem, Bývalý zavedený systém pravidel nerespektoval partnerství mezi pedagogem a dítětem, což se 
pověřená ředitelka snaží nastavit, pracuje s důvěrou dětí, vyřešila krizovou situaci, kdy svým 
rozhodnutím zabránila chlapci v dalším sebepoškozování, její kroky jsou správné, nepochybuji o nich.“ 
 
Svůj postup obhajovala paní ředitelka Cpinová i na mimořádném zastupitelstvu, které se v Chrastavě 
konalo dne 21. června 2016 a měla plnou podporu přítomných zástupců ministerstva v čele s paní 
ministryní http://www.chrastava.cz/2016/zastup-ustav.htm  i vrchního školního inspektora.   
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Ve vysílání Tv Nova, dne 12. září 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1yD6mNzDrxo   prohlásila 
mluvčí PČR, že policie zahájila trestní stíhání pro provinění z pohlavního zneužívání.  
 
Proto jsem jako starosta žádal dopisem paní ministryni, aby MŠMT a ona samotná přestala tuto 
záležitost krýt  http://www.chrastava.com/starosta/ustav/dopis_msmt_3.pdf . Nestalo se nic. 
 
Na konci března 2018 jsem se dozvěděl od redaktora Tv Nova, že starší chovanec byl v březnu 2018 
pravomocně odsouzen za pohlavní zneužívání a v tomto duchu vyzněla i reportáž Tv Nova z 1. dubna 
2018 http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-1-4-3.html (od 30:25).     
 
Předkládám důvodné podezření, že v případu, kromě již pravomocně odsouzeného staršího chovance 
za pohlavní zneužití dle § 187 trestního zákoníku, došlo dle všech indicií k dalším trestním činům a to: 
 
1) Nepřekažení trestného činu dle § 367 trestného zákoníku (dále jen „TrZ“) ze strany minimálně 
prozatímní ředitelky Soni Cpinové, neboť ta dala k sobě chovance přes odpor a varování 
vychovatelek. Dle dřívějšího chování chovanců bylo pohlavní zneužití logickým a očekávatelným až 
nevyhnutelným důsledkem spojení obou chlapců. Prozatímní paní ředitelka dokonce chlapce 
ponechala spolu i po spáchání pohlavního zneužití. K oddělení obou chlapců došlo až na příkaz 
policie.  
 
2) Ohrožování výchovy dítěte dle § 201 TrZ neoznámením trestného činu pohlavního zneužití ze 
strany minimálně prozatimní ředitelky Soni Cpinové a minimálně schvalováním tohoto neoznámení 
ze strany ministryně školství Kateřiny Valachové a náměstka MŠMT Václava Pícla. Pohlavní zneužití 
nepatří sice mezi trestné činy, kde je oznamovací povinnost dle § 368 TrZ, ale je více než patrné, že 
neoznámením v tomto případě, kdy k pohlavnímu zneužití došlo uvnitř školského zařízení mladistvým 
chovancem na dítěti mladším 15 let, došlo k ohrožení výchovy dítěte. Prozatímní ředitelka školy 
opakovaně odmítala oznámení provést a to i po dotazech redaktora Tv Nova (schovala se za údajné 
prošetření psychologem), ministryně školství (prostřednictvím mluvčí) jí za toto neoznámení  
pochválila a ještě sdělila, že je to tak normální postup i v jiných podobných ústavech. Několik dní po 
spáchání pohlavního zneužití se za ředitelku postavil a její postupy ocenil i náměstek ministerstva 
Václav Pícl.     
 
Vážený pane ministře školství, mládeže a tělovýchovy, pro důvodné podezření ze spáchání výše 
popsaných trestných činů zasílám tento dopis i na Policejní prezidium. Taktéž zasílám tento dopis na 
představitele a instituce, které jsem v kauze Ústavu informoval již dříve jako starosta Chrastavy a 
budu vděčen, pokud se jím budou zabývat.  Považuji totiž postup nejvyšších představitelů 
ministerstva školství, které se zasadilo o nahrazení dosavadního fungujícího režimu, režimem 
totálního rozvalu a rozvratu, který vyvrcholil pohlavním zneužitím sám o sobě za neuvěřitelný a 
skandální. Jako ještě o několik řádů skandálnější a neuvěřitelnější však pokládám stav, kdy dosazená 
prozatímní ředitelka opakovaně odmítla oznámit PČR  pohlavní zneužití mezi chovanci (uvnitř 
školského zařízení), v tom byla explicitně podporována nejvyššími představiteli ministerstva školství, 
a všichni společně se snažili věc ututlat. To by se jim i povedlo nebýt redaktora Tv Nova.   
 
Vážený pane ministře školství, mládeže a tělovýchovy, dovoluji si Vás požádat o informování 
o krocích, které v dané věci učiníte. Dovoluji si Vás požádat o informování i v případě, že se 
rozhodnete nepodniknout kroky žádné. Věřím však, že provedete mimořádně důkladné vlastní 
šetření. Od září 2016 sice již Ústav neexistuje, to ale nic nemění na závažnosti výše popsaného resp. 
odkazovaného textu.   
 
Pro MŠMT bylo důvodem ke svolání mimořádné tiskové konference 25. května 2016 a k zásadním 
změnám v Ústavu existence bodového systému.  Kladu si otázku, co pro MŠMT znamená pravomocné 
odsouzení chovance za pohlavní zneužití přímo ve školském zařízení zřizovaném MŠMT  a krytí  
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tohoto činu prozatímní ředitelkou a krytí ředitelky přímo paní ministryní a jejím náměstkem. A také, 
co pro MŠMT znamená chování vrchního školního inspektora, který neváhá poplivat vlastní tým 
hloubkové inspekce a předkládat neexistující inspekční zprávu opačného znění, když je potřeba Ústav 
a její dosavadní vedení co nejvíce ponížit a odsoudit, aby se dosáhlo dosazení nového prozatímního 
vedení s jeho metodami, které přímo umožnily a vedly k pohlavnímu zneužití chovance chovancem 
jiným.    
 
Pozn.: Odkazy na všechny události v Ústavu lze nalézt u článku na  
http://www.chrastava.cz/2016/ustav3.htm     
 
 
 
V Praze 3. dubna 2018 
Michael Canov – senátor Parlamentu České republiky  
 
 
 
 
Dále obdrží:  
Prezident České republiky Miloš Zeman  
Předseda Vlády České republiky Andrej Babiš 
Policejní prezidium  
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR  
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR 
 
Pozn.: tento dopis je otevřený 
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