
Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2022

Podle evidence intervenčních center bylo v České republice v období v roce 2022
zaznamenáno 1086 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě
rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Nejvyšší počty vykázání byly v roce
2022 zaznamenány v Ústeckém kraji (177 případů), hlavním městě Praha (156 případů)
a Jihomoravském kraji (119 případů).1 Po zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých krajích
připadá nejvíce vykázání na Ústecký kraj (1 vykázání na 4 502 obyvatel).

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2224 osob za ohrožené, z toho 145
mužů, 1057 žen a 992 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí ve vztahu
soužití nezletilé dítě - rodič (726 případů), druh družka (438 případů) a manželé (304
případů). Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených představovala kategorie 00 – 6
let (438 případů) a 27 - 40 let (431 případů). V případech vykázání se jednalo o 560
domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1090 dětí. Z těchto údajů vyplývá, že za
osoby ohrožené byla označena více jak polovina dětí vyrůstajících v rodinách, kde došlo
k vykázání násilné osoby.

Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 3042 návrhů na předběžná
opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních), z toho v 665 případech v návaznosti na vykázání. V případech vykázání je
intervenční centrum povinno dle § 60a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
kontaktovat do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání osobu ohroženou
a nabídnout jí navazující sociální pomoc. Z celkového počtu vykázání v roce 2022 osoby
ohrožené v 1510 případech pomoc intervenční centra přijaly, v 472 případech nabízenou
pomoc intervenčních center nevyužily. 

V rámci nízkoprahových kontaktů evidují intervenční centra ve sledovaném období celkem
7159 ohrožených osob, z toho 5837 žen, 503 mužů a 819 dětí. Nejčastěji v roce 2020
zažívaly ohrožené osoby násilí v manželském soužití (1502 případů), ve vztahu družka-druh
(1030 případů) a ve vztahu nezletilé dítě-rodič (432 případů).2

2 Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.
Blíže viz < http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>.

1 Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák.
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR,
z.s. Blíže viz < http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>. .
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