
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ 

V CHOMUTOVĚ

Pomoc klientům ohroženým 
domácím násilím



Co je domácí násilí?

• domácí násilí je násilné jednání, které se odehrává mezi 

blízkými lidmi (manžely, partnery, dětmi a rodiči apod.) ve 

společné domácnosti

• je dlouhodobé, stupňující se a může mít formu psychického 

napadání, fyzického, ekonomického nebo sexuálního násilí 

• projevuje se uplatňování moci jednoho člověka nad 

druhým snižováním důstojnosti, fyzickými útoky a snahou 

kontrolovat a řídit jeho život 

• domácí násilí není možné zaměňovat s partnerskou hádkou  

či „manželskou rozepří“, při níž proti sobě stojí dva jedinci  

ve stejné pozici

• domácím násilím rovněž není jednorázový incident 

Jaký je rozdíl mezi násilím a hádkou?
• násilí je uplatňování moci jednoho partnera nad druhým  

(slovní zastrašování, zastrašování zbraněmi, ekonomické 

násilí – odpírání finančních prostředků druhému partnerovi)

• při hádce stojí proti sobě dva rovnocenní partneři,  

kteří neprosazují svůj zájem mocí

Kdo je oběť?
• podřízená osobnost ve společné domácnosti, pociťuje strach  

a bezmocnost vůči násilníkovi

Kdo je násilník?
• nadřazená osobnost ve společné domácnosti 

• jedná se o osobnost psychicky narušenou  

(např. patologická žárlivost) 

• může být uživatelem omamných a psychotropních látek 

• agrese násilníka se stupňuje a mění se v brutalitu,  

používá škrcení 

• je násilný i vůči dítěti a psychicky deptá a ponižuje oběť 

• sám vyhrožuje sebevraždou, rozbíjí a demoluje doma věci,  

zraní či zabije domácí zvíře

Jaké jsou projevy domácího násilí?
Jedná se o:

• zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, 

ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby

• zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá, kam jde,  



s kým mluví, co říká, kdy se vrátí 

• omezování samostatnosti a rozhodování o sobě

• kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, 

snižování schopností

• vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování 

bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, 

vnoučata, vyvolávání pocitů viny

• fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou  

(např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým 

předmětem apod.

• sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel, zákaz 

přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka 

od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, 

doprovázení např. k lékaři, na úřady

• ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím  

(i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti

• sexuální násilí 

Domácí násilí je trestný čin!
Když se oběť cítí být násilníkem ohrožena, kontaktuje 

neprodleně Policii ČR, která je povinna na zavolání reagovat 

a zasáhnout. Agresivní osobu může také vykázat na dobu 

10 dní ze společného obydlí bez ohledu na to, zda je nebo není 

vlastníkem nemovitosti či má nebo nemá právo nájmu  

k nemovitosti.

Sociálně právní ochrana dětí
• poskytuje rodině bezplatné poradenské služby

• pomáhá řešit nastalý problém

• spolupracuje s odborníky z oboru klinické psychologie  

a psychiatrie, s poradnami pro mezilidské vztahy a jinými 

neziskovými organizacemi, které se zaměřují na pomoc 

obětem domácího násilí 

„Dětem, které jsou svědky nebo i objektem domácího 
násilí je při poskytování sociálně-právní ochrany 

věnována zvýšená pozornost.“ 

„Považují se za děti týrané, zneužívané 
a zanedbávané.“



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
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