
 

 

Poznali byste, 

pokud by bylo 

pohlavně 

vykořisťováno 

dítě nebo 

mladistvý?  

  

POHLAVNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ DÍTĚTE 

Všimnete si náznaků? 

 

Řekněte to, pokud něco zpozorujete 
 

Pokud máte obavy ohledně pohlavního vykořisťování 

dítěte, tak si nemusíte být jistý/jistá, zda byste se s tím 

měl/měla znepokojovat, je ale důležité, abyste si své 

obavy nenechal/nenechala pro sebe. 

 

Co dělat, pokud máte obavy 
 
Policie 
Pokud se obáváte, že by bylo dítě v bezprostředním 

nebezpečí, tak v nenaléhavých případech zavolejte na 

číslo 101 anebo zavolejte na číslo 999. 
 

Crimestoppers 
Pokud chcete zůstat v anonymitě, tak kontaktujte 

Crimestoppers na čísle 0800 555 111 anebo online 

nahlaste na 

http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-
information-online/ 

 

Výbor na ochranu dětí  

 

K získání více informací ohledně pohlavního vykořisťování 
zavolejte na číslo 01733 963744 anebo navštivte Výbor na 
ochranu dítěte v Peterborough na 
www.peterboroughlscb.org.uk/home/ professionals/child-
sexual-exploitation/  

 

nebo místní Výbor na ochranu dítěte v Cambridgeshire, 
01480 373522  www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

 

Licenční úřad 
 

K získání více informací ohledně vaší odpovědnosti nebo 
podpory kontaktujte licenční úřad na čísle  

01733 747474 pro Peterborough 
nebo Okresní radu 
v Cambridgeshire.  
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Pohlavní vykořisťování dítěte je druh pohlavního 
zneužívání. Oběti mladší 18 let jsou manipulovány 
nebo přinuceny, aby se účastnily sexuálního aktu 
buďto jako součást zdánlivě konsenzuálního 
vztahu, nebo na oplátku za pozornost, dárky, 
peníze, alkohol, drogy, anebo místo k pobytu. 
 

Jak se to týká licenčního podnikání?  

Jako podnik si můžete všimnout chování, jenž se 
týká dětí a vypadá neobvykle. Naneštěstí může 
být areál zneužit k tzv. groomingu mladistvých 
buďto stýkáním se s lidmi, nebo potencionálně 
zaměstnanci. Taxíky mohou  být také použity 
k přepravě mladistvých na místa a z míst, kde jsou 
pohlavně vykořisťování.  

Od vás se očekává, že budete mít fungující řád a 
školení na ochranu dětí a mladistvých.  
 

Proč je to tak důležité?  

V souladu se zákonem o koncesích z roku 2003 je 
jedním z cílů koncese ochrana dětí před 
ublížením. Toto je základní princip a měly by být 
učiněny kroky k podpoře tohoto cíle a jeho aktivní 
propagaci.  

Je důležité si zapamatovat, že řidiči taxi mohou 
být obviněni z obchodování s lidmi, pokud 
úmyslně zajistí anebo umožní přepravu osoby za 
účelem pohlavního vykořisťování.  
 

Co byste vy a vaši pracovníci měli vědět 

V tomto letáku je navrženo šest ochranných 
kroků, které pomohou ochránit mladistvé, vaše 
pracovníky a váš podnik. Obsahují také vaší 
zodpovědnost. 

Každý krok je také předmětem školení 
zaměstnanců. Proberte se svými zaměstnanci 
všímání si náznaků pohlavního vykořisťování 
dítěte, postupů uchovávání záznamů a 
nahlašování informací.   

 

OCHRANNÉ KROKY  

 
1. Všimněte si náznaků 

Náznaky pohlavního vykořisťování dítěte ve vašem areálu nebo ve vašem voze mohou mít 

rozsah, kdy mladiství mají starší „přítele“, kdy se oblékají nebo chovají jako starší, než je jejich 

věk, je jim podáván alkohol, drogy, šperky, peníze a přístroje a používají taxíky.  

3. Záznamy ze sledování  

Zajistěte, aby kamerový systém a záznamy ze sledování 

fungovaly a byly pravidelně kontrolovány.  

2. Ověření věku 

Zajistěte, abyste vy a vaši zaměstnanci znali schválené způsoby, jak 

identifikovat věk, náznaky koupě alkoholu nebo cigaret pro mladistvého, a 

koho kontaktovat, pokud byste potřebovali radu nebo nahlásit své obavy.  

4. Deník incidentů  

 Zajistěte, aby existovaly deníky incidentů a aby obsahovaly místa na zaznamenání jmen, popisu, 

evidenci motorového vozidla a koho kontaktovat, pokud byste potřebovali radu nebo podporu.  

5. Dohled nad bezbrannou osobou  

 Ujistěte se, že jste ponaučeni a víte koho kontaktovat, pokud byste potřebovali podporu při péči o 

bezbrannou osobu, nebo kde nahlásit své znepokojení. 

6. Záznamy o školení zaměstnanců  

Zaznamenávejte školení zaměstnanců, která se uskuteční ve vašem areálu  
a obsahuje školení o těchto „ochranných“ krocích.  


