
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ 

V CHOMUTOVĚ

Oznamovací povinnost

Dítě je zákonem plně chráněno před sexuálními kontakty  
v jakékoliv formě až do svých 15 ti let. 

Při zjištění jakékoliv formy týrání dítěte má každý oznamovací 
povinnost, tzn. zejména rodina, škola, zdravotnická zařízení 
i ostatní občané.

Kontakty: 
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Sekretariát odboru
tel.: 474 637 144
fax.: 474 637 233
     
E-mailová adresa:
podatelna@chomutov-mesto.cz

Internetové stránky:
www.chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz

Péče o děti týrané, 
zneužívané  a zanedbávané

PODPORUJEME
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Informace k syndromu týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte (CAN)

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se při poskytování 
sociálně-právní ochrany zaměřuje na péči o děti týrané, 
zneužívané a zanedbávané. 

Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání 
dělíme na aktivní a pasivní

AKTIVNÍ: 

Jedná se o vědomé tělesné ubližování dítěti nebo nezabránění 
takovému zacházení s dítětem. Představuje všechny nepřiměřené 
akty násilí na dítěti. Zahrnuje vedle hrubého útoku na dítě, jehož 
důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce 
úmrtí dítěte. 

Některé známky bití:

• modřiny, otoky na tváři a jinde na těle, spáleniny,  
např. od cigaret

• zlomeniny, tržné rány a odřeniny, stopy po kousnutí člověkem 
• krvácení, dušení, otrávení, smrt

Některé projevy chování dítěte:

• strach a vyděšenost z konkrétních dospělých
• obranné a úhybné reakce dítěte
• pasivita nebo naopak agresivita
• stud za modřiny a jiná poranění, např. dítě se raději omluví 

z hodiny tělocviku, než by vysvětlovalo, jak přišlo k modřinám, 
které má po těle

• hlad po pozornosti a citu jiných dospělých, lítostivost
• strach z návratu domů, útěky z domova
• poruchy spánku včetně nočních můr

PASIVNÍ: 

• Dítěti není poskytnuta ze strany rodičů nebo jiných pečujících 
osob náležitá péče a pozornost, dostatečná starost a péče 
o zdravotní, citové a intelektové potřeby dítěte, které jsou 
přiměřené jeho momentálnímu stavu a věku. 

Některé známky pasivního tělesného týrání, zneužívání 
a zanedbávání:

• nedostatek přiměřeného jídla a pití, trvalý hlad, podvýživa
• nedostatky v bydlení, lékařské péči
• zanedbávání prevence (dítě není očkované proti nemocím)
• nevhodné oblečení vzhledem k počasí
• neustálá neodůvodněná absence na základní škole
• s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o jeho školní povinnosti

Duševní a citové týrání, zneužívání 
a zanedbávání
Představuje takové chování vůči dítěti, které má negativní dopad na 
citový vývoj dítěte, jeho chování, osobnost a sebehodnocení či na 
rozvoj interpersonálních vztahů.

O jaké chování se jedná?

Například:
• dítě stále slyší, že je špatné, hrozné, nesnesitelné
• dospělí dítě odmítají, bezcitně mu nadávají  

a vyhrožují tresty, za trest je zamykají samotné
• nedovolí mu mít kamarády, zakazují mu oblíbené činnosti
• vyčítají dítěti, že se o něj musí starat
• citové vydírání (př. „Když se nebudeš učit, utrápíš mě”, “Když 

budeš zlobit, zabije mě to”)
• permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem
• cílené vyvolávání strachu u dítěte,
• nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí 

o sourozence
• dítě nemá dostatek podnětů, je zanedbané duševně a citově

Psychické týrání nezanechává přímo stopy po těle 
dítěte, ale přináší tyto problémy:

• opožděný vývoj, pomočování
• lhaní, krádeže, násilné chování
• nápadná neposlušnost vůči dospělým
• zhoršení školního prospěchu
• smutek

Sexuální zneužívání
Je každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, 
činnosti či chování, které vede především k uspokojování sexuálních 
potřeb zneuživatele. 

Sexuální zneužívání zahrnuje všechny formy chování se sexuálním 
podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled nestrádá. 

Dítě může některé formy sexuálního zneužívání prožívat jako 
relativně tělesně příjemné, ale i tehdy má sexuální zneužívání 
závažný negativní dopad na další psychický vývoj dítěte! 

Sexuální zneužívání dělíme na aktivní a pasivní

AKTIVNÍ:

• sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání
• manipulace v oblasti erotogenních zón
• znásilnění, incest

PASIVNÍ:

• zahrnutí dětí do sexuálních aktivit dospělých
• exhibice, video, foto

Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak 
mnohem častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná 
- rodič, osoba příbuzná či rodině dobře známá, přítel či 
cizí osoba. 

Zneuživatel může působit na okolí dobrým dojmem, 
může zastávat v zaměstnání prestižní místo, mít dobré 
vystupování na veřejnosti.

Včasné rozpoznání syndromu týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte může výrazným způsobem 
ovlivnit míru škod, které takové jednání dospělých vůči 
dítěti způsobí.

„Každé dítě na světě by mělo dostat co možná nejlepší 

start do života. Všechny děti mají právo chodit do 

školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se 

svou rodinou, dostat tu nejlepší možnou péči v případě 

nemoci, mít prostor na své dětské hry a sny.“

• nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělávání 
• špatná hygiena, zkažené zuby a časté záněty dásní
• ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu
• vyhození z domova

Některé projevy chování dítěte:

• má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči
• touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi 

blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dospělým, odešlo by s nimi)
• je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné
• všechno jí hltavě a hladově
• chodí za školu nebo do ní chodí pozdě, má potíže s učením
• zdráhá se odcházet domů
• žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci
• neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky


