
Podmínky a postup 

• Ten, komu jsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, 
  že byl spáchán trestný čin týrání, zneužívání nebo za- 
  nedbávání dítěte, oznámí věc orgánům činným v trest- 
  ním řízení (tj. Policii ČR nebo státnímu zástupci). 

• V případě, že oznámení obdrží oddělení sociálně-práv- 
  ní ochrany našeho úřadu, bezodkladně provádí šetření 
  v této věci. Výsledky tohoto šetření i oznámení jsou ná- 
  sledně zaslány orgánům činným v trestním řízení. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

• Občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Kdo jsou další účastníci řízení 

• Zákonní zástupci nezletilého dítěte, 
• místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

RÁDCE 

OBČANA  

Týrané, 
zanedbávané 
a zneužívané dítě 

    Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spá- 
    chal trestný čin týrání svěřené osoby a takový trestný 
čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo poli- 
cejnímu orgánu, sám se dopouští trestného činu, a to ne- 
oznámení trestného činu dle § 168 zákona č. 140/1961 
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

! 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
1. máje 108, Liberec 3 (budova Uranu). 
Tel. ústředna: 485 244 999 
Tel. sekretariátu odboru: 485 244 921 
Telefonní čísla referentů jsou v aktuálním stavu na 
www.liberec.cz – magistrát – odbor sociální péče – od- 
dělení sociálně-právní ochrany dětí – rozdělení obvodů, 
kontakty. 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (syndrom 
CAN) zahrnuje následující kategorie: 

1. Fyzické týrání 

• Jedná se nejen o vědomé tělesné ubližování dítěti, ale 
   také nezabránění takovému zacházení s dítětem. 
• Představuje vlastně všechny nepřiměřené akty násilí na 
   dítěti. Zahrnuje vedle hrubého útoku na dítě, jehož dů- 
   sledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte, nebo 
   dokonce úmrtí dítěte, také pravidelné tělesné trestání dí- 
   těte užívané jako převažující výchovný prostředek. 

• Dítě je zákonem plně chráněno před sexuálními kontak- 
  ty v jakékoliv formě až do svých 15 let. Věková hranice 
  není stanovena tam, kde je zneužíváno závislosti jedné 
  osoby na druhé. 
• Sexuální zneužívání zahrnuje všechny formy chování se 
  sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled 
  nestrádá. Dítě může některé formy sexuálního zneuží- 
  vání prožívat jako relativně tělesně příjemné, ale i teh- 
  dy má sexuální zneužívání závažný negativní dopad na 
  další psychický vývoj dítěte. 
• Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak 
  mnohem častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná, 
  osoba příbuzná či rodině dobře známá, méně často 
  pak osoba zcela neznámá, cizí. Zneuživatel může půso- 
  bit na okolí dobrým dojmem, může zastávat v zaměst- 
  nání prestižní místo, mít dobré vystupování na veřej- 
  nosti. 

6. Systémové týrání 

• Je týrání dítěte tím systémem, který původně vznikl 
   na ochranu dítěte. 
• Do této kategorie je možno zařadit např. opakova- 
   ná, nadbytečná lékařská vyšetření ve zdravotnických 
   institucích; ponižování, přetěžování, neadekvátní pří- 
   stup k dítěti ve školských institucích; zanedbávání či 
   špatná péče v kolektivních zařízeních, jako jsou např. 
   jesle, mateřské a základní školy, dětské domovy; nad- 
   bytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při 
   kontaktu s policejním, soudním systémem (např. opa- 
   kování výslechů, konfrontace s dospělým). 

2. Psychické týrání 
7. Sekundární viktimizace 

• Představuje takové chování vůči dítěti, které má nega- 
  tivní dopad na citový vývoj dítěte, vývoj jeho chování, 
  osobnosti a sebehodnocení či negativní dopad na roz- 
  voj mezilidských vztahů. 
• Mezi časté formy, se kterými se veřejnost setkává, patří 
  např. opakované nadávky, ponižování, zesměšňování, 
  opovrhování, výhrůžky, cílené vyvolávání strachu u dí- 
  těte, odmítání dítěte, citová deprivace, citové vydírání, 
  permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem, 
  nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi 
  či péčí o sourozence, požadavek nereálných výkonů ve 
  škole nebo v oblasti zájmové činnosti (sport, hudba aj.), 
  násilná izolace nebo nepřiměřené oddělení dítěte od 
  vrstevníků či ostatních osob. 
• Obsáhlou kategorii tvoří také psychické týrání dítěte 
  v souvislosti s předrozvodovou, rozvodovou a porozvodo- 
  vou situací rodičů, kdy bývá dítě vystaveno dlouhodobé 
  a nepřiměřené zátěži vzniklé v souvislosti s rozvodem. 
• Psychické týrání v podstatě vždy provází ostatní katego- 
  rie syndromu CAN (fyzické týrání, sexuální zneužívání, ši- 
  kanování), navíc se může vyskytovat samo o sobě. 

4. Zanedbávání 

• Znamená takový nedostatek péče, který zapříčiňuje 
  vážnou újmu na vývoji dítěte, a to jak v oblasti tělesné 
  (např. nedostatek přiměřeného jídla, pití či oblečení, ne- 
  dostatečná lékařská péče), tak duševní (např. neuspo- 
  kojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnos- 
  ti, lásky). 
• Do této kategorie patří také zanedbávání výchovy 
  a vzdělání (např. neustálá neodůvodněná absence ve 
  škole) a zanedbávání náležitého dozoru, tj. ponechání 
  zejména malých dětí bez adekvátního dohledu. 

• Druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné 
  psychické zátěži v průběhu vyšetřování pro syndrom 
  CAN. 
• Dítě jako oběť trestného činu se stává ještě obětí vy- 
  šetřování, kdy např. musí opakovaně vypovídat ve 
  věci, nedůvěřuje se tomu, co dítě říká, dítě je obviňo- 
  váno nebo je na něho přenášena odpovědnost za to, 
  co se stalo. 

8. Münchhausenův syndrom by proxy 

• Vymýšlení či zveličování příznaků somatického či 
  duševního onemocnění nebo postižení a v důsledku 
  toho opakování vyšetření či léčení v míře, která neod- 
  povídá objektivní skutečnosti. 
• Tyto problémy může dospělý (např. rodič) přenést na 
  dítě. Dospělá osoba má pak v takovém případě něja- 
  ké výhody (např. pobírá dávky, okolí ho lituje). 

5. Šikanování 

• Agrese (fyzická i verbální) vůči jedinci slabšímu fyzicky 
  nebo v závislém postavení. 
• Nejčastějšími projevy, se kterými se veřejnost setkává, 
  je ponižování, zesměšňování nepřiměřenými či nesplni- 
  telnými úkoly, vynucování poslušnosti, přinucení vyko- 
  návat práci za silnějšího, různé formy vydírání (např. 
  vyžadování finančních či jiných materiálních služeb). 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 

• Oznámení může podat jakákoliv fyzická nebo práv- 
  nická osoba, které jsou známy skutečnosti nasvědču- 
  jící tomu, že byl spáchán tento trestný čin. 
• Oznámení může učinit i samo nezletilé dítě. 

3. Sexuální zneužívání 

• Každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu 
  či chování, které vede především k uspokojování sexuál- 
  ních potřeb zneuživatele. 


