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Příloha 1 Poučení vykázané osoby

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 1

POUČENÍ VYKÁZANÉ OSOBY
Dle ustanovení §44 až 47 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Jakožto vykázanou osobu Vás poučuji ve smyslu ust. § 44 zákona číslo 273/2008 Sb., o tom, že:
jste byl(a) v souladu s § 44 odst. 1 cit. Zákona vykázán(a) ze společného obydlí obývaného s ohroženou
osobou, jako ž i z bezprostředního okolí společného obydlí stanoveného v potvrzení o vykázání. Vykázání je
účinné od okamžiku, kdy Vám bylo ústně oznámeno. Vykázán(a) můžete být i ve Vaší nepřítomnosti,
vykázání bylo provedeno bez ohledu na stanovisko ohrožené osoby,
vykázání bude trvat po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení, přičemž tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem
ohrožené osoby,
v případě podání návrhu na předběžné opatření podle § 400 a násl. zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, v průběhu vykázání, se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o tomto návrhu.
Jste povinen (na) (dle § 45 odst. 1 písm. A) až d) cit. zákona):
opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,
zdržet se vstupu do prostoru vymezeném v potvrzení o vykázání,
zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,
vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které máte ve svém držení
Máte právo (dle ust. § 45 odst. 2 písm. A) až d) cit. zákona):
vzít si ze společného obydlí před jeho opuštěním věci sloužící Vaší osobní potřebě (např. hygienické potřeby,
běžné oděvní součásti, léky a zdravotní pomůcky, které užíváte, mobilní telefon), osobní cennosti a osobní
doklady,
vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci sloužící Vaší osobní potřebě, osobní cennosti a osobní
doklady a věci nezbytné pro Vaše podnikání nebo pro výkon povolání. Toto právo můžete uplatnit jedenkrát a
pouze v přítomnosti policisty, a to po předchozí dohodě na adrese Územní odbor Jihlava, Obvodní oddělení
Polná, Husovo náměstí 15, 588 13 Polná.
ověřit si provedení vykázání na čísle tísňového volání 158,
vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie (adresa a tel. uvedeny výše),
přičemž úřední záznam o vykázání bude vyhotoven do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí.
Dále Vás poučuji o tom, že:
Podle ust. § 44 odst. 5 cit. zákona můžete podat proti vykázání příslušnému krajskému ředitelství policie námitky, a
to ústně na místě nebo písemně na adresu do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání. Vaše námitky budou bez
zbytečného odkladu přezkoumány a o výsledku budete vyrozuměn(a).
Nesplněním shora uvedených povinností se můžete dopustit přestupku podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona číslo
251/2016 Sb., o některých přestupcích; pokud se dopustíte závažného nebo opakovaného jednání, abyste zmařil(a)
vykázání, můžete se dopustit trestného činu podle § 337 odst. 2 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Po uplynutí lhůty 10 dnů si na policejní služebně (adresa a telefonický kontakt uvedeny výše) můžete vyzvednout
klíče, které jste policistovi předal (a) dle 45 odst. 1 písm. d). Klíče Vám budou vydány za předpokladu, že

nebyl podán návrh na vydání předběžného opatření podle § 400 a násl. Zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení porozuměl (a), což stvrzuji svým
podpisem:
Poučení provedl(a):

Jméno, příjmení a podpis vykázané osoby

Služební hodnost, jméno, příjmení a podpis
policisty
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Příloha 2 Úřední záznam o vykázání

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 1

Úřední záznam o vykázání
Dne ………… v …….. hod. využil příslušník Policie České republiky:
…………………... svého oprávnění a podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky a

vykázal
Ze společného obydlí:
Který obýval(a) s ohroženou osobou:
jakož i z jeho bezprostředního okolí:
na dobu 10 dnů.
počet nezletilých osob žijících ve společném obydlí: …………
Odůvodnění vykázání:
za policejní orgán:
vedoucí oddělení
Výtisk č. 1 – ……………
Výtisk č. 2 – ……………
Výtisk č. 3 – ……………
Výtisk č. 4 - …………….
Výtisk č. 5 – spis
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Příloha 3 Potvrzení o vykázání

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 2 (1. Str.)

Potvrzení o vykázání
Příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“): dne ………... V …….. hod.
využil svého oprávnění podle §44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a
vykázal
pana(í)
ze společného obydlí, které obývá s ohroženou osobou – osobami:
jakož i z jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Vykázaná osoba se po dobu 10
dnů musí zdržet vstupu do prostoru vymezeného policistou a zdržet se styku a
navazování kontaktu s ohroženou osobou.
Vykázání bylo – nebylo provedeno za přítomnosti nezúčastněné osoby.
……………………………………
(otisk kulatého razítka bez státního znaku)

Zpracoval:

(hodnostní označení, jméno, příjmení,

podpis)

Poznámky (námitky vykázané osoby proti vykázání):

Na základě ustanovení § 45 odst. 1 pism. d) zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, byla vykázaná osoba vyzvána k vydání všech klíčů od společného obydlí, z něhož
byla vykázána. Na základě této výzvy vykázaná osoba klíče vydala – nevydala.
Neuposlechnutím výzvy k vydání klíčů se vykázaná osoba může dopustit přestupku podle § 5
odst. 1 písm. a) zákona číslo 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Vydání klíčů: dne …………. v ………… hod.
Klíče vydal(a):

(jméno, příjmení, podpis)

Klíče převzal(a):
(hodnostní označení, jméno, příjmení, podpis)
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 2 (2. str.)

Vrácení – předání klíčů: dne …………. v ……… hod.
Klíče vrátil(a)
(hodnostní označení, jméno, příjmení,
podpis)

Klíče převzal(a):
(jméno, příjmení, podpis)

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 – spis
Výtisk č. 2 – Vykázaná osoba:
Výtisk č. 3 – Ohrožená osoba:
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Příloha 4 Úřední záznam o provedení kontroly

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 1

Úřední záznam
o provedení kontroly dodržování povinností vyplývajících z vykázání
Dne ………….. v ………. hod. provedla hlídka ve složení podle § 47 odst. 4 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
kontrolu dodržování povinností vyplývajících z vykázání
vydaného dne ………….. pod číslem jednacím KRPJ-17935/PŘ-2019-160713.
Další významné skutečnosti a poznámky v průběhu kontroly:

Výsledek kontroly:
Přítomnost vykázané osoby ve společné obydlí: ANO – NE
Přítomnost ohrožené osoby ve společném obydlí: ANO – NE
Přítomnost dětí ve společném obydlí:
Zjištěno porušení zákazu styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou: ANO –
NE
Přijaté opatření v případě zjištění nedodržování vykázání nebo zákazu styku nebo
navazování kontaktu s ohroženou osobou ze strany vykázané:
Záznam zhotovil(a):
(hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, podpis)
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Příloha 5 Poučení ohrožené osoby

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 2 (str. 1.)

Poučení ohrožené osoby
dle ustanovení § 44 až 47 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii republiky
Jako osobu ohroženou Vás poučuji ve smyslu ust.§ 44 zákona číslo 273/2008 Sb., o tom, že:
 došlo k vykázání osoby uvedené v potvrzení o vykázání z obydlí, které obývala společně s Vámi,
jakož i i z jeho bezprostředního okolí vymezeného v potvrzení o vykázání,
 toto vykázání je účinné od okamžiku, kdy bylo provedeno, přičemž k vykázání není nutný Váš
souhlas.
Vykázaná osoba je povinna (dle ust. §45 odst. 1 písm. a) až d) cit. zákona):
 opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,
 zdržet se po dobu vykázání vstupu do prostoru vymezeném v potvrzení o vykázání,
 zdržet se po dobu vykázání styku nebo navazování kontaktu s Vámi,
 vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které má ve svém držení.
 V případě porušení podmínek vykázání ze strany vykázané osoby neprodleně informujte Policii
České republiky prostřednictvím tísňové linky 158.
Vykázaná osoba má právo (dle ust. § 45 odst. 1. Písm. a) až b) a § 44 odst. 5 cit. zákona):
 Vzít si ze společného obydlí před jeho opuštěním věci sloužící její osobní potřebě (např. hygienické
potřeby, běžné oděvní součásti, léky a zdravotní pomůcky, které užívá, mobilní telefon), osobní
cennosti a osobní doklady,
 Vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci sloužící k její osobní potřebě, osobní cennosti
a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání. Toto právo může
uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty, a to po předchozí domluvě, přičemž o termínu,
kdy k převzetí věcí osobou vykázanou dojde, budete předem informován(a),
 Podat proti vykázání námitky, které budou přezkoumány příslušným krajským ředitelstvím Policie
České republiky.
Vaším právem je:
 Vyzvednout si v příslušného útvaru policie kopii úředního záznamu o vykázání, přičemž úřední
záznam o vykázání bude vyhotoven do 24 hodin od vstupu policisty do obydlí,
 ve smyslu § 400 a násl. Zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních nařízeních soudních, podat u
příslušného okresního soudu návrh na vydání předběžného opatření spočívajícího v prodloužení
vykázání. Podáním návrhu v průběhu vykázání provedeného policistou, se zákonná 10denní lhůta
prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o Vašem návrhu. Předběžné opatření soudu
trvá 1 měsíc od jeho vykonavatelnosti (rozhodnutí je vykonané vydáním). Soud může na Váš návrh
rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření, předběžné opatření však zanikne
nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti. V této souvislosti Vás žádáme, abyste
informoval(a) Polici České republiky o tom, že jste v průběhu policejního vykázání podal(a) u
soudu návrh na vydání předběžného opatření, popř. o výsledku rozhodnutí soudu.
Dále Vás poučuji o tom, že:
 o vykázání bude informováno intervenční centrum poskytující psychologické, sociální a právní
služby. Toto intervenční centrum Vás bude do 48 hodin od doručení podnětu od Policie České
republiky kontaktovat s nabídkou služeb. V případě potřeby se můžete obrátit na jiné instituce,
které poskytují psychologické, sociální a další služby v oblasti pomoci obětem domácího násilí. za
tímto účelem Vám jsou předány kontakty na instituce v místě bydliště a kontakty na linky
s nepřetržitým provozem,
 případným uvedením nepravdivých skutečností se můžete dopustit trestného činu poškození cizích
práv podle § 181, pomluvy podle § 184 a křivého obvinění podle §345 zákona číslo 40/2009 Sb., o
některých přestupcích,
 v době trvání vykázání bude provedena kontrola jeho dodržování ze strany vykázané osoby, v této
souvislosti Vás žádáme o poskytnutí součinnosti policistům provádějícím tuto kontrolu.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 2 (str. 2)

Poučení ohrožené osoby
dle ustanovení § 44 až 47 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii republiky
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení porozuměl(a), což stvrzuji svým podpisem:

Poučení provedl(a):

Jméno, příjmení a podpis ohrožené osoby

Služební hodnost, jméno, příjmení a podpis policisty
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha 6 Úřední záznam o incidentu se znaky domácího násilí

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Obvodní oddělení Polná
Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č.j. KRPJ-17935/PŘ-2019-160713

Polná 26. Března 2019
Počet stran: 1
Výtisk č.: ………..

Úřední záznam
o incidentu se znaky domácího násilí (osoby blízkénebo společná domácnost)
Dne ………. v …….. hod. bylo přijato oznámení k incidentu se znaky domácího násilí
(dále jen „incident“). Incident šetřili přislušníci Policie České republiky v místě:
………………..
Násilná osoba:
Ohrožená osoba:
Ohrožená osoba je vůči osobě násilné ve vztahu:
Svědci incidentu:
Nezletilé osoby žijící ve společném obydlí:
Násilná osoba obývá společné obydlí s ohroženou osobou: ANO – NE
Jedná se o první incident mezi násilnou a ohroženou osobou: …………….
Při incidentu došlo k:
Ve vztahu jde o jasné rozdělení rolí –(ohrožená X násilná osoba): ANO – NE
Jedná se o domácí násilí: …………
Zpracoval:
Inspektor:
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Kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým
domácím násilím (Veřejný ochránce práv 2016, s. 5)
Příloha 7 Kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím

ROSA - informační a poradenské
centrum pro ženy
Podolská 25, 147 00 Praha 4
tel.: 241 432 466
e-mail: rosa@telecom.cz;
www.rosa-os.cz
Krizová linka: 602 246 102
Psychosociální centrum Acorus
Dělnická 213/12, Praha 7 120 00
tel.: 283 892 772
e-mail: acorus@oil.cz;
www.acorus.cz
Krizová linka: 283 892 772
proFem, o. p. s.
Plzeňská 66, 150 00 Praha 5
tel.: 608 222 277
e-mail: profem@ecn.cz;
www.profem.cz
úterý 9:00 - 12:00 h
středa 17:30 - 20:30 h
Bílý kruh bezpečí
Duškova 20, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110
www.bkb.cz
Krizová linka: 251 511 313; 257 317 110
RIAPS
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
e-mail: riaps@csspraha.cz
www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps
Krizová linka: 222 586 768; 222 586 768
Centrum krizové intervence Praha
tel. 284 016 110

Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95, 181 00 Praha 8
e-mail: lb@linkabezpeci.cz;
www.nasedite.cz
Linka právní pomoci: 777 800 002
Dětské krizové centrum
V Zápolí 21, 141 00 Praha 4
tel.: 241 480 511
e-mail: problem@ditekrize.cz
www.ditekrize.cz
Krizová linka: 241 484 149
Ženy bez násilí Brno
kontaktní osoby: Markéta Huňková a
Andrea Rezková
e-mail: zbn02@hotmail.com
Liga lidských práv
Burešova 6, 602 00 Brno
tel.: 545 210 446
e-mail: brno@llp.cz;
www.llp.cz
Magdalenium Brno
e-mail: magdalenium2@centrum.cz;
magdalenium2@volny.cz
www.magdalenium.cz
Krizová linka: 776 718 459
Persefona, o. s. Brno
tel.: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00 h)
e-mail: domacinasili@persefona.cz;
www.persefona.cz
Krizová linka: 737 834 345 (9:00 - 17:00
h; každý den)
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Dona centrum
Sýpka 25, 613 00 Brno
tel.: 739 078 078
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz;
www.donacentrum.cz
Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41, 612 00 Brno
tel.: 541 218 122
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313
Bílý kruh bezpečí
Švermova , 772 00 Olomouc;
tel.: 585 423 857
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511
313
Elpis
Ostrava 28. října 86, 702 00 Ostrava
tel.: 596 611 237, 734 645 275
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz;
www.slezskadiakonie.cz
Bílý kruh bezpečí
28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 204
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313
Elpis Havířov
Opletalova 4, 736 01 Havířov tel.: 734
862 309, 596 812 764
e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
Elpis Třinec
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
tel.: 558 320 300, 604 223 971
e-mail: elpis.tc@slezskadiakonice.cz;
www.slezskadiakonie.cz

Občanská poradna
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02
Nymburk (2. p. budovy ČS)
tel.: 731 588 632
e-mail: info@opnymburk.cz;
www.opnymburk.cz
Bílý kruh bezpečí
Pospíšilovo nám. 1693, 533 03
Pardubice tel.: 732 923 462 (9:00 - 17:00
h)
www.bkb.cz
Krizová linka: 17:00 - 19:00 h (každé
úterý, bez objednání)
ADRA - Pyramida pomoci a rozvoje
Hradec Králové
tel.: 495 262 214, 606 824 104
e-mail: poradnahk@adra.cz
www.adra.cz/projekty/projekty-vcr/poradna-hradec-kralove
Bílý kruh bezpečí
Husova 11, 301 35 Plzeň
tel.: 773 551 311 www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313
Most k životu Trutnov
tel.: 499 841 998
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz;
www.mostkzivotu.cz
Občanské sdružení Spirála - DONA
Centrum Ústí nad Labem
tel.: 472 743 835
e-mail: donacentrum.ul@volny.cz
Linka pomoci: 475 603 390 (nepřetržitý
provoz)
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Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje
Liberecký kraj
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
tel.: 482 750 890, 482 750 899
mail: e-mail: info@cipslk.cz;
www.cipslk.cz

e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz;
www.ssp-ol.cz

Intervenční centrum občanského
sdružení Spirála
Ústecký kraj
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
tel.: 472 743 835, 475 511 811, 475 603
390 (nepřetržitě)
e-mail: spirala.cki@volny.cz;
www.spirala-ul.cz

Spondea při ČČK Brno, o. p. s.
Jihomoravský kraj
Sýpka 1351/25, 613 00 Brno
tel./fax: 544 501 121,739 078 078
(nonstop telefonní linka)
e-mail: Intervencnicentrum@spondea.cz; www.ic-brno.cz

Pomoc v nouzi, o. p. s.
Karlovarský kraj
Fibichova 852, 356 01 Sokolov
tel.: 359 807 001, 736 514 096, 359 574
087
e-mail:
stepankova@pomocvnouziops.cz;
www.pomocvnouziops.cz
SKP-CENTRUM Pardubice
Pardubický kraj
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
tel./fax: 464 629 618, 773 087 585; 464
629 623
e-mail: info@skp-centrum.cz;
www.skp-centrum.cz
Středisko sociální prevence Olomouc,
p.o.
Olomoucký kraj
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 754 736, 774 406 453; 585
754 736

Kontaktní místo Intervenčního centra
Olomouc pro oblast Jesenicka
Olomoucký kraj - Poradna pro rodinu
Jeseník Dukelská 436, 790 01 Jeseník
tel.: 584 414 035, 736 472 158

Psychocentrum - Manželská a rodinná
poradna kraje Vysočina, p. o.
Kraj Vysočina
Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 215 532; 606 520 546
e-mail: ic.vysocina@volny.cz;
www.psychocentrum.cz
Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s.
Středočeský kraj
Erbenova 790, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 777 107 950, 774 607 840
e-mail: luma@luma-mb.cz;
www.luma-mb.cz
Poradenské centrum pro oběti násilí a
trestných činů Nymburk
Středočeský kraj
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02
Nymburk
tel.: 325 511 148, 775 561 845
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz;
www.pomocobetem.cz
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Poradenské centrum pro oběti násilí a
trestných činů Brandýs nad LabemStará Boleslav
Středočeský kraj
Na Dolíku č. 53, 250 00 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
tel.: 775 561 847
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz;
www.pomocobetem.cz
Poradenské centrum pro oběti násilí a
trestných činů Kolín
Středočeský kraj
Na Pustině 1068 , 280 02 Kolín
tel.: 775 561 844
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz;
www.pomocobetem.cz
Poradenské centrum pro oběti násilí a
trestných činů Milovice
Středočeský kraj
Příčná 194, 289 23 Milovice nad Labem
tel.: 775 561 846, 775 561 848
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz;
www.pomocobetem.cz
Poradenské centrum pro oběti násilí a
trestných činů Mladá Boleslav
Středočeský kraj
Sirotkova 1242, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 775 561 881
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz;
www.pomocobetem.cz
Intervenční centrum při Oblastní
charitě Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Kotěrova 847/5, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 530 033, 774 591 383; 495
530 033
e-mail:
intervencni.centrum@hk.caritas.cz;
www.hk.caritas.cz/ochhk

Intervenční centrum Ostrava I. pro
Moravskoslezský kraj - Bílý kruh
bezpečí
Moravskoslezský kraj
Ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz;
www.bkb.cz
Havířov - Slezská diakonie
Moravskoslezský kraj
Opletalova 607/4, Šumbark, 736 01
Havířov
tel.: 596 611 239, 739 500 634
e-mail: ic.ostrava@slezskadiakonie.cz;
www.slezskadiakonie.cz
Intervenční centrum při Diecézní
charitě v Českých Budějovicích
Jihočeský kraj
Kanovnická 11, 370 01 České
Budějovice tel.: 386 353 120, 386 350
648, 386 351 887,
mobil:603 281 300
e-mail:
intervencnicentrum@charitacb.cz;
www.charitacb.cz
Centrum sociálních služeb Praha
Hlavní město Praha
Šromova 861/1, 198 00 Praha 9 - Černý
Most
tel.: 281 861 580, 281 911 883, 281 911
883, 604 231 085
e-mail: marie.susterova@csspraha.cz,
icpraha@csspraha.cz
www.csspraha.cz
Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy Zlín, p. o.
Zlínský kraj
U náhonu 5208, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 018 265
mobil: 774 405 682
e-mail: ic.zlin@seznam.cz
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Intervenční centrum při Diecézní
charitě Plzeň
Plzeňský kraj
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
fax: 377 970 197
mobil: 777 167 004 (nonstop telefonní
linka)
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