
Statistické údaje intervenčních center v ČR 
srovnání rok 2019 a 2020 

 
 

Vykázání IC – 2019-2020 
V České republice bylo v roce 2020 celkem 1170 případů vykázání násilné osoby ze             
společného obydlí na základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.).            
Níže uvedený graf ukazuje srovnání s rokem 2019, kdy za stejné období bylo 1259              
případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. 
 

 
 
Vykázání IC – srovnání jednotlivé měsíce 2019 a 2020 
 

 

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) a jsou majetkem Asociace pracovníků intervenčních center ČR., z.s. Rada 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. uděluje souhlas s využíváním statistických výstupů dat 

intervenčních center v České republice za podmínek, že při využití těchto výstupů bude vždy zřetelně uveden 

zdroj, tedy formulace: Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
 



V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR v roce 2020 celkem 1971            
osob za ohrožené, z toho 621 dětí, 187 mužů a 1163 žen. Níže uvedený graf               
srovnává počty ohrožených osob za stejné období roku 2019. 
 

 
 
 
Nejčastěji se v roce 2020 jednalo o případy násilí v soužitích nezletilé dítě - rodič              
(465) družka/druh (444) a manželé (338). Níže uvedený grafy, srovnávají situaci v            
roce 2020 a 2019. 

 

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) a jsou majetkem Asociace pracovníků intervenčních center ČR., z.s. Rada 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. uděluje souhlas s využíváním statistických výstupů dat 

intervenčních center v České republice za podmínek, že při využití těchto výstupů bude vždy zřetelně uveden 

zdroj, tedy formulace: Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
 



 
 
 
Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byly v roce 2020 i 2019 kategorie            
27-40 let a kategorie 41-50 let.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) a jsou majetkem Asociace pracovníků intervenčních center ČR., z.s. Rada 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. uděluje souhlas s využíváním statistických výstupů dat 

intervenčních center v České republice za podmínek, že při využití těchto výstupů bude vždy zřetelně uveden 

zdroj, tedy formulace: Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
 



V roce 2020 se v případech vykázání jednalo o 610 domácností s nezletilými dětmi, v               
nichž vyrůstalo 1131 dětí. Graf srovnává období roku 2020 s obdobím 2019. 
 

 
 
Osoby ohrožené podaly v roce 2020 k příslušným okresním soudům celkem 1017            
návrhů na předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013             
Sb., o zvláštních řízeních soudních), z toho v 535 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 ji navazující sociální pomoc. Z celkového            
počtu vykázání ve sledovaném období roku 2020 , osoby ohrožené v 1444 případech             
pomoc IC přijaly, ve 480 případech nabízenou pomoc IC nevyužily. 
 

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) a jsou majetkem Asociace pracovníků intervenčních center ČR., z.s. Rada 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. uděluje souhlas s využíváním statistických výstupů dat 

intervenčních center v České republice za podmínek, že při využití těchto výstupů bude vždy zřetelně uveden 

zdroj, tedy formulace: Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
 



  
 
Nízkoprahový režim IC – srovnání 2019 a 2020 
 
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období roku 2020 pomoc           
intervenčních center v ČR celkem 7082 osoby ohrožené, z toho 5973 žen a 599              
mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 510 dětí. 
 

 
 
 
Zpracovala: Asociace pracovníků intervenčních center, o. s., Praha, 27.01.2021 

Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) a jsou majetkem Asociace pracovníků intervenčních center ČR., z.s. Rada 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. uděluje souhlas s využíváním statistických výstupů dat 

intervenčních center v České republice za podmínek, že při využití těchto výstupů bude vždy zřetelně uveden 

zdroj, tedy formulace: Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 
 


