
NÁSILÍ 
NA DĚTECH

Pro potřeby rodičů
a pedagogických pracovníků

Co je 
syndrom zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte

CAN
(Child Abuse and Neglect)

Definice byla vypracována 
zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992. 

Zahrnuje jakékoli vědomé či nevědomé 
aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk 

na dítěti a jejichž následkem dochází 
k poškození zdravého vývoje dítěte a zdraví, 
nejvyhraněnější podobou je zahubení dítěte.

tyto povinnosti nebo na skutečnosti, ze kterých 
lze usuzovat , že dítěti by měla být poskytnuta so-
ciálně právní ochrana

• státní orgány, pověřené osoby, školy a školská 
a zdravotnická zařízení a další zařízení pro 
děti mají povinnost oznámit obecnímu úřa-
du obce s  rozšířenou působností skutečnosti, 
které nasvědčují tomu, že jde o dítě, na které 
se sociálně právní ochrana zaměřuje, a to bez 
zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové 
skutečnosti dozví

• zdravotnické zařízení je povinno v případě po-
dezření z týrání dítěte, zneužívání nebo zane-
dbávání, zajistit zaznamenání úrazu a záznam 
je povinno zdravotnické zařízení zaslat obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností

Důležité kontakty:

Městský úřad Louny
Úsek sociálně právní ochrany dětí 415 621 201 - 204

POLICIE ČR 158
Policie ČR – Obvodní 
oddělení Louny 415 652 946

UNIVERZÁLNÍ LINKA 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

Okresní státní zastupitelství 415 579 070
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
Lékařská pohotovost - děti 415 620 115
Pedagogicko psychologická 
poradna Louny 415 652 323

Linka bezpečí 800 155 555
Linka duševní tísně Most 476 701 444
Krizová telefonní linka k šikaně 
pro učitele, žáky a jejich rodiče

286 881 059
777 711 439

Informační materiály najdete na www.mulouny.cz
2010



Základní pojmy:

Tělesné týrání je:
• fyzické ublížení 
• nezabránění ublížení či utrpení
• úmyslné udušení 
• otrávení dítěte
• opaření
• utopení 
a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezře-
ní, že poranění dítěte bylo někým způsobeno nebo 
že mu vědomě nebylo zabráněno. 
Tělesné týrání dělíme na:
• aktivní - zahrnuje všechny akty násilí na dětech 

s následným poraněním, které vzniká v důsledku:
• bití
• popálení
• opaření
• trestání
• selhání ochrany dítěte

Jinou skupinou je týrání, které nemá bezprostřed-
ní známky tělesného poranění , ale děti jsou zasa-
ženy utrpením způsobeným:

• dušením
• otrávením
• či jinými podobnými skutečnostmi. 

• Pasivní (vyznačuje se nedostatečným uspokojová-
ním alespoň nejdůležitějších tělesných potřeb a to 
i v návaznosti na psychické a sociální potřeby). 

Sexuální zneužívání je:
nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu 
aktivitě nebo chování. 
Sexuální zneužití dělíme na 

bezdotykové formy: 
• exhibicionismus
• harassment

• obscénní telefonické hovory
• přinucení k obnažení a fotografování
• prohlížení časopisů s pornografií

dotykové formy:
• líbání
• osahávání na erotogenních zónách
• sexuální útok
• znásilnění
• incest
• intrafemurální pohlavní styk (styk mezi 

stehna)
• komerční sexuální zneužívání

Komerční sexuální zneužívání dětí je použití dítě-
te pro sexuální účely za peníze nebo odměnu.

Rozlišujeme tři formy:
• dětskou prostituci
• obchod s dětmi 
• dětskou pornografii

Psychické týrání:
zahrnuje takové chování dospělé osoby, které má 
vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj 
jeho chování. Jde zejména o:

• slovní útoky na sebevědomí
• opakované ponižování
• odmítání
• zavrhování
• vystavování konfliktům v rodině
• izolování
• kontrolování s cílem pocitu ohrožení
• podrývání důvěry a sebedůvěry
• urážení
• podceňování

Psychické týrání obsahuje složku aktivní (spočívá 
v účelovém jednání) a složku pasivní (je absencí 
něčeho, co by se správně dítěti mělo dít). 

Zanedbávání:
se vyznačuje nedostatkem péče, způsobujícím 
závažné ohrožení vývoje dítěte nebo nebezpečí 
pro dítě. 

Rozlišujeme zanedbávání:
• tělesné 
• citové
• v oblasti zdravotní péče
• nedostatečný dohled nad dítětem 

Co můžeme udělat?

Následky násilí představují vážné ohrožení zdra-
ví dítěte a jsou důvodem konzumace mnoha 
zdravotních, sociálních a poradenských služeb 
a také velmi vysokých finančních prostředků na 
kompenzaci následků. 
Velmi důležitá v  ochraně dětí před násilím je 
prevence. Jejím účelem je zabránit násilí či vy-
tvoření takových podmínek, aby se násilí ne-
mohlo uplatnit. 

Proto je velmi nutné, abychom si všichni 
všímali dětí a jejich projevů.

Pokud nabudeme dojmu, že by mohlo jít o ja-
koukoli formu násilí na dítěti, je třeba neprodle-
ně situaci nahlásit na PČR nebo orgánu sociálně 
právní ochrany dětí. Tímto způsobem můžeme 
být nápomocni zabránění páchání násilí na dí-
těti. 

Oznamovací povinnost:

• každý je oprávněn upozornit orgán sociálně 
právní ochrany dětí na porušení povinností nebo 
zneužití práv vyplývajících   rodičovské zodpo-
vědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit 


