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PŘÍLOHA I - DOTAZNÍK 

     Dobrý den, jmenuji se Lenka Vyhnalová a studuji na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze obor Sociální politika a sociální práce. V rámci své diplomové práce bych 

Vás chtěla poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, které nezabere více neţ 10 minut a 

týká se problematiky domácího násilí na ţenách. Své odpovědi, prosím, zakrouţkujte 

(moţno i více odpovědí), popřípadě vypište slovně. 

     Děkuji Vám předem za Vaši upřímnost a čas věnovaný dotazníku. Ráda bych Vás ještě 

ubezpečila, ţe tento výzkum je anonymní a údaje nebudou zneuţity. 

 

1. Pokud jste slyšela o domácím násilí na ţenách, kde to bylo? 

a) v rodině   b) u přátel či známých   c) ve škole   d) v práci   e) v televizi   f) v rádiu    

g) na internetu   h) v tisku   ch) jinde, uveďte …………………………………. 

i) neslyšela jsem o domácím násilí na ţenách 

 

2. Co je podle Vašeho názoru jev označený jako domácí násilí na ţenách?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

3. Je dle Vašeho mínění domácí násilí na ţenách pouze věcí partnerů nebo je to 

celospolečenský problém? 

a) pouze věc partnerů   b) celospolečenský problém   c) nevím 

 

4. Co podle Vás má vliv na výskyt domácího násilí na ţenách? 

a) vzdělání   b) náboţenství   c) věk   d) sociální původ   e) etnický původ    

f) nic z uvedeného   g) něco jiného, uveďte ………………………………….   h) nevím 

 

5. Slyšela jste někdy o institutu vykázání ze společného obydlí? 

a) ano   b) ne 

     5A. Pokud jste odpověděla ANO, kolik dní činí základní doba vykázání? 

     a) 7 dní   b) 10 dní   c) 14 dní   d) nevím 



     5B. Pokud jste odpověděla ANO, kolik podle Vás bylo případů vykázání za rok 2010 

v České republice? 

     a) 0 – 450   b) 451 – 900   c) 901 – 1 350   d) 1 351 a více   e) nevím    

 

6. Znáte nějaké organizace, které pomáhají ţenám, jeţ zaţily/zaţívají domácí násilí? 

a) ano   b) ne 

     6A. Pokud jste odpověděla ANO, jaké? 

………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Kam byste se sama obrátila, kdyby se týkalo domácí násilí přímo Vás, popř. kam jste 

se obrátila, pokud se Vás to týkalo doopravdy? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. Myslíte si, ţe je česká společnost o domácím násilí na ţenách dostatečně informována? 

a) ano   b) ne   c) nevím 

     8A. Pokud jste odpověděla NE, co by podle Vás mohlo vést ke zvýšení 

informovanosti? 

……………….…………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………...………..…………

…............………………………………………………………………... 

 

9. Kolik je Vám let? ……………. 

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) neukončené základní   b) základní   c) středoškolské bez maturity    

d) středoškolské s maturitou   e) vyšší odborné   f) vysokoškolské 

11. Pokud pracujete, v jaké oblasti? ………………………… 

12. Pokud studujete, jaké zaměření? ………………………... 

13. Kde ţijete?     a) na venkově   b) ve městě 

 

PŘÍLOHA II – POSTUP LÉKAŘŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE OSOBÁM OHROŢENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM  



(ČÁSTKA 6, LISTOPAD 2008) 
i
 

„Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro postup lékařů při poskytování zdravotní 

péče osobám ohroţeným  domácím násilím“ 

Ve snaze sjednotit  postup lékařů při  poskytování zdravotní péče osobám ohroţeným 

domácím násilím ( dále jen „ohroţená osoba“ ) vydává Ministerstvo zdravotnictví 

tento doporučující metodický pokyn, podle kterého lze postupovat i v případě 

pouhého podezření  na ohroţenou osobu a který lze vyuţít i při postupu jiných 

zdravotnických pracovníků: 

 

Čl. 1 

Domácí násilí 

1.1. Za domácí násilí lze povaţovat fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními 

partnery, tj. manţely, druhy apod.,  

1.1.1. ke kterému dochází ve společně obývaném bytě nebo domě,  tedy v soukromí, mimo 

kontrolu veřejnosti, 

1.1.2. ke kterému dochází opakovaně, 

1.1.3. intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje.  

 

1.2. Širší pojem „domácího násilí“ zahrnuje také násilí páchané na dětech  a násilí páchané na 

seniorech ţijících ve společně obývaném bytě nebo domě. 

 

1.2.1. Domácí násilí ve vztahu k dětem má 3 formy:  

1.2.1.1. syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte (sy CAN), viz. metodické 

opatření „Postup lékařů primární péče při podezření ze sy. CAN“, Věstník MZ, částka 3, 

květen 2008. 

1.2.1.2. děti v roli svědků násilí mezi partnery / rodiči*), 

1.2.1.3. agresivní chování dětí vůči členům rodiny. 

 

*) Děti v roli svědků domácího násilí se povaţují za týrané, zneuţívané a zanedbávané. 

 

1.3. Domácí násilí  je vţdy akt jednostranný, násilná osoba a ohroţená osoba si nikdy nemění 

role. 



 

Čl.2 

Známky podezření na osobu ohroţenou domácím násilím.  

2.1. Mezi známky podezření na ohroţenou osobu patří zejména: 

2.1.1 Vícečetná poranění, zvláště hlavy, obličeje a krku. 

2.1.2 Jakékoli poranění ženy během těhotenství, zvláště zranění břicha a prsou. 

2.1.3 Četná obranná poranění. 

2.1.4 Delší časový úsek mezi vznikem poranění a vyhledáním zdravotní péče. 

2.1.5 Neuspokojivá vysvětlení vzniku poranění. 

2.1.6 Opakovaná poranění v anamnéze. 

2.1.7 Neurčité psycho-somatické stesky. 

2.1.8 Psychické problémy jako deprese, sebevražedné představy, úzkost, poruchy spánku. 

2.1.9. Závislost na pomoci. 

 

Čl. 3 

Postup lékaře při poskytování zdravotní péče  

osobám ohroţeným domácím násilím 

3.1. Anamnéza 

3.1.1. S ohroţenou osobou není vhodné hovořit v přítomnosti jiných osob, zejména 

partnerů či příbuzných ohroţené osoby. 

3.1.2. Ohroţená osoba  většinou z vlastní iniciativy nesdělí  informace o svém 

problému, ale pouze na základě cílených dotazů.  

3.1.3. Dotazy jsou zaměřené zejména na zjištění okolností vzniku poranění nebo obtíţí 

včetně přesných časových údajů, zjištění nebo vyloučení zavinění poranění nebo obtíţí 

druhou osobou, zjištění nebo vyloučení opakování poranění nebo obtíţí v minulosti, 

zjištění nebo vyloučení znásilnění. 

3.2. Vyšetření 

Ve spolupráci s ostatními odborníky je provedeno mimo jiné: 

3.2.1. Vyšetření poranění nebo obtíţí včetně poranění staršího data. 

 3.2.2. Vyloučení  nebo  potvrzení poţití omamných látek. 

 3.2.3. Vyloučení nebo potvrzení znásilnění. 

 

3.3. Léčba a další opatření  



3.3.1. Na základě stanovené diagnosy je poskytnuta odpovídající léčba poranění nebo 

obtíţí, a to v interdisciplinární spolupráci s dalšími odborníky.  

3.3.2. Osobě ohroţené jsou předány kontakty na příslušné organizace dle přílohy. 

3.3.3. Osobě ohroţené je vţdy doporučeno kontrolní vyšetření zdravotního stavu. 

 

Čl. 4 

Záznam do zdravotnické dokumentace o poskytnutí zdravotní péče  

osobě ohroţené domácím násilím 

4.1. Záznam do zdravotnické dokumentace o poskytnutí zdravotní péče osobě ohroţené je 

dostatečně podrobný a obsahuje mimo jiné: 

4.1.1. Všechny okolnosti vzniku poranění nebo obtíţí uváděné osobou ohroţenou včetně 

časových údajů  a případného uvedení totoţnosti násilné osoby. 

4.1.2. Podrobný záznam o celkovém  vyšetření osoby ohroţené včetně lokalizace a 

popisu případného poranění s vyuţitím „dokumentace případů domácího násilí“  

uvedené v příloze a doplněním případnou fotodokumentací. 

4.1.3. Záznam o všech provedených úkonech včetně příslušných opatření. 

 

Čl. 5 

Poskytování zdravotní péče osobě ohroţené domácím násilím a  

oznamovací povinnost 

5.1. Novelou zákon č. 52/2004 Sb. zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, byla zakotvena 

nová skutková podstata trestného činu uvedená v ust. § 215a . Jedná se o skutkovou podstatu 

trestného činu „Týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě“. Daná skutková 

podstata nepodléhá ( ve smyslu § 167 nebo § 168 trestního zákona ) oznamovací povinnosti.   

5.2. Při zjištění  týrání nebo zneuţívání dětí v rodině osoby ohroţené je případ oznámen 

příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí, nebo je sdělen na základě výzvy orgánů 

sociálně právní ochrany dětí, a to v souladu s § 10 nebo § 53  zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí,  ve znění pozdějších předpisů.   Dále  je případ oznámen 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v souladu s § 167 nebo § 168  v návaznosti na  § 

215 trestního zákona, kdy oznamovací povinnost se vztahuje na týrání svěřené osoby.  

* * * 



Zrušuje se metodické opatření „Postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám 

ohroţeným  domácím násilím“ zveřejněné ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v částce 3  

z dubna roku 2006. 

 

MUDr. Tomáš Julínek, MBA 

ministr zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



PŘÍLOHA III – ZÁVAZNÝ POKYN POLICEJNÍHO PREZIDENTA ZE 

DNE 27. LISTOPADU 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POSTUP 

PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V PŘÍPADECH 

DOMÁCÍHO NÁSILÍ Č. 179 Z ROKU 2006
 ii
 

K zajištění jednotného postupu příslušníků Policie České republiky (dále jen 

„policista”) v případech domácího násilí a při uţití oprávnění podle § 21a aţ 21d zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 135/2006 Sb.,   s t a n o v í m : 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto pokynu se rozumí 

a) domácím násilím 

jednání, které má znaky uvedené v čl. 2, 

b) násilnou osobou 

osoba, která ohroţuje ohroţenou osobu na ţivotě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti 

a ţije s ohroţenou osobou ve společném obydlí, a je či byla spolu s ohroţenou osobou 

v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu, a lze důvodně předpokládat, ţe se tato 

osoba bude dopouštět i nadále domácího násilí vůči ohroţené osobě, 

c) ohroţenou osobou 

osoba, proti které směřuje domácí násilí ze strany násilné osoby, 

d) společným obydlím 

byt nebo dům, který násilná a ohroţená osoba obývají společně, přičemţ se vyţaduje jen 

faktický stav společného bydlení, nikoliv vedení společné domácnosti; právním titulem 

společného bydlení můţe být např. vlastnictví nemovitosti, nájemní či podnájemní vztah, 

ale i faktické společné bydlení na základě rodinných i jiných vztahů, 

e) vykázáním 

zásah do vztahu mezi násilnou a ohroţenou osobou v podobě rozhodnutí policisty o tom, 

ţe násilná osoba musí na dobu 10 dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, 

f) vykázanou osobou 

násilná osoba, vůči které bylo rozhodnuto o vykázání nebo o zákazu vstupu do 

společného obydlí. 

 

 

 

 

Čl. 2  

Znaky domácího násilí 



Domácí násilí má tyto charakteristické znaky: 

a) opakovanost 

- jde o jednání, které má svůj vývoj a dochází opakovaně k jeho projevům, často i po 

velice dlouhou dobu; domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se 

závaţnými následky, 

b) postupný nárůst intenzity 

- domácí násilí začíná zpravidla psychickým násilím a zpravidla se přidává násilí 

fyzické; útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, a 

mohou vyústit v útoky proti ţivotu, 

c) jasné role 

- k násilí dochází mezi blízkými osobami, kde lze diferencovat roli násilné a ohroţené 

osoby, jejich vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentů nemění, 

d) páchání násilí v soukromí 

- k násilí dochází zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí, ale i 

na jiných místech, např. chata, hotel apod.; jednotlivé útoky zapadající do schématu 

domácího násilí se však mohou vyskytnout i na veřejnosti. 

 

Čl. 3 

Příslušnost 

(1) Rozhodnout o vykázání
1) 

je oprávněn policista sluţebně zařazený u Policie České 

republiky obvodního (místního) oddělení a Policie České republiky oddělení ţelezniční 

policie vyjma policistů zařazených u hlídkové sluţby. 

(2) Je-li konáno prověřování nebo vyšetřování věci
2)

 policejními orgány sluţby 

kriminální policie a vyšetřování, rozhoduje o vykázání policista sluţebně zařazený u tohoto 

policejního orgánu. 

(3) Nejblíţe nadřízeným orgánem k řešení řádných a mimořádných opravných 

prostředků
3) 

jsou u policistů uvedených v odstavci 1 a 2 Policie České republiky správy krajů 

a správa hl. m. Prahy; jde-li o policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České 

republiky správ krajů a správy hl. m. Prahy je tímto orgánem Policejní prezidium České 

republiky. 

(4) Policisté uvedení v odstavcích 1 a 2 jsou při rozhodování o vykázání úředními 

osobami oprávněnými konat úkony správního orgánu
4)

. 

 

Čl. 4 

Zásady pro úkony a zákroky policisty v případě domácího násilí 

(1) Úkolem Policie České republiky (dále jen „policie”) je nejen vyšetřování trestného 

činu nebo přestupku, ale i ochrana ohroţené osoby. 

(2) Pozornost policisty v případech domácího násilí musí být přednostně zaměřena na 

pomoc ohroţené osobě a zastavení dalšího násilí. 

                                                 
1)

  § 21a odst. 1 a 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
2)  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.  
3)

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
4)

  § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 



(3) Ţije-li ve společném obydlí nezletilá osoba, je policista povinen zabývat se 

otázkou, zda jednání násilné osoby současně nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu 

týrání svěřené osoby
5)

, případně trestného činu ohroţování výchovy mládeţe
6)

. 

(4) Rozhodnutí o vykázání je opatřením netrestního charakteru, které je preventivní 

reakcí na nebezpečné chování násilné osoby z hlediska rizika hrozby budoucích útoků, a které 

nenahrazuje sankci za chování násilné osoby. 

(5) Vykázání je přípustné pouze tehdy, je-li to nezbytné k ochraně ţivota, zdraví, práv 

a svobod ohroţené osoby, a je přípustné i proti její vůli. 

(6) Při vykázání je upřednostněno právo na ochranu ţivota, zdraví a lidské důstojnosti 

před právem vlastnickým (uţívacím) a právem na nedotknutelnost obydlí. 

(7) Policista je povinen jednat s násilnou i ohroţenou osobou tak, aby v souvislosti 

s policejním zákrokem nevznikla bezdůvodná újma a byla zachována přiměřenost zásahu do 

ústavně zaručených práv a svobod. 

 

ČÁST DRUHÁ 

POSTUP V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

Čl. 5 

Postup policisty na místě incidentu se znaky domácího násilí 

(1) Policista je vţdy povinen přijmout oznámení incidentu se znaky domácího násilí 

(dále jen „incident”) a zajistit provedení všech nezbytných úkonů. Policista, který přijme 

telefonické oznámení, je povinen získat k incidentu maximum potřebných informací, které 

neprodleně předá policistům vyslaným na místo incidentu. 

(2) Po provedení nezbytných úkonů provede policista přijímající oznámení incidentu 

lustraci v dostupných evidencích a informačních systémech (zejména v informačních 

systémech ZIS 2000, ETŘ, KSÚ, Událost a D-Zbraně) za účelem zjištění, zda ohroţená nebo 

násilná osoba nejsou drţiteli střelných zbraní, zjištění jejich trestní minulosti a předchozích 

evidovaných incidentů. Zjištěné informace neprodleně předá policistům vyslaným na místo 

incidentu. 

(3) Je-li to moţné, policista kontaktuje oznamovatele za účelem získání aktuálních 

informací o situaci na místě incidentu a o násilné a ohroţené osobě. 

(4) Je-li oznamovatelem incidentu přímo ohroţená osoba nebo jiný uţivatel obydlí, 

pokusí se policista zkontaktovat tuto osobu a vyţádat si její souhlas se vstupem do obydlí. 

V případě více uţivatelů postačí ke vstupu do obydlí souhlas kteréhokoliv z nich. 

(5) Pokud ke vstupu do obydlí nebude dán souhlas podle odstavce 4, policista posoudí 

moţnost uţití oprávnění podle právních předpisů
7)

. Pokud nebude moţné učinit závěr o 

existujícím ohroţení, kontaktují policisté na místě incidentu operační středisko policie, které 

se pokusí navázat kontakt s ohroţenou osobou. 

                                                 
5)

  § 215 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 290/1993 Sb. 
6)

  § 217 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7)

 § 21 zákona č. 283/1991 Sb. 

§ 83c zákona č. 141/1961 Sb. 



(6) Policista zasáhne okamţitě v případě trvajícího násilného jednání, aby zamezil 

dalšímu bezprostřednímu napadání ze strany násilné osoby. V případě zranění osoby zajistí 

lékařské ošetření. 

(7) Budou-li splněny podmínky podle právních předpisů
8)

, policista přijme opatření 

k omezení osobní svobody násilné osoby. V opačném případě se pokusí před započetím 

komunikace s násilnou a ohroţenou osobou tyto od sebe oddělit, co do viditelnosti i 

slyšitelnosti, aby násilná osoba nemohla ovlivňovat výpověď ohroţené osoby. 

(8) Policista zjistí, zda v domácnosti ţijí nezletilé osoby, kde se nacházejí a zda jsou 

v pořádku. Policista dbá vţdy na to, aby nezletilé osoby byly odděleny od násilné osoby. 

(9) Policista ověří totoţnost násilné a ohroţené osoby a svědků incidentu a poţádá je 

o podání vysvětlení. Pokud to situace umoţní, osoby podají vysvětlení odděleně. Účelem 

komunikace je kladením vhodných otázek rozpoznat, zda se jedná o domácí násilí, a zjistit 

další skutečnosti z hlediska jeho závaţnosti či hrozících rizik. Při komunikaci s násilnou a 

ohroţenou osobou policista pouţije zejména instrukční kartu s 15 otázkami podle dotazníku 

SARA DN (příloha č. 1), kterou je povinen mít u sebe. Hodnocení rizikových faktorů podle 

čl. 7 policista v této fázi neprovádí. 

(10) Zjistí-li policista v průběhu podání vysvětlení, ţe násilná osoba setrvává v obydlí 

ohroţené osoby neoprávněně, vyzve násilnou osobu, aby obydlí opustila. Zároveň násilnou 

osobu poučí, ţe neoprávněným setrváním v obydlí ohroţené osoby se můţe dopustit trestného 

činu
9)

. 

(11) V rámci shromaţďování poznatků o incidentu policista poţádá operační středisko 

policie o lustraci násilné osoby v dostupných evidencích a informačních systémech za účelem 

zjištění, zda v minulosti došlo ze strany násilné osoby k útoku vůči ohroţené osobě, pokud 

nebylo moţné, aby policista přijímající oznámení sdělil policistům vyslaným na místo 

incidentu informace o předchozích útocích. 

(12) Policista vyslaný na místo incidentu je povinen zadokumentovat informace o 

incidentu za pouţití strukturovaného „Úředního záznamu o výjezdu k incidentu se znaky 

domácího násilí” (dále jen „úřední záznam o výjezdu k incidentu”), jehoţ vzor je uveden 

v příloze č. 2. Tento policista je odpovědný za následné zanesení informací o incidentu do 

informačního systému (čl. 18). 

 

 

 

Čl. 6 

Identifikace domácího násilí 

(1) Na základě shromážděných poznatků policista posoudí, zda v konkrétním 

případě vykazuje jednání násilné osoby všechny znaky domácího násilí uvedené v čl. 2. 

                                                 
8) Např. § 14 zákona č. 283/1991 Sb. a § 76 zákona č. 141/1961 Sb. 
9)  § 238 zákona č. 140/1961 Sb. 



Přítomnost či nepřítomnost znaků domácího násilí je policista povinen zaznamenat v části 

A úředního záznamu o výjezdu k incidentu. 

(2) Dojde-li policista k závěru, ţe se jedná o domácí násilí a mohlo by přicházet 

v úvahu vykázání, je povinen vyrozumět policistu příslušného k vydání rozhodnutí o vykázání 

podle čl. 3, který se dostaví na místo incidentu a přijme adekvátní opatření. 

(3) Adekvátním opatřením podle odstavce 2 se rozumí zejména 

a) vykázání, 

b) zajištění násilné osoby
10)

 na dobu nejdéle 24 hodin od okamţiku omezení osobní 

svobody, 

c) umístění násilné osoby, která je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, do záchytné 

stanice
11)

, 

d) zadrţení násilné osoby, která je podezřelá ze spáchání trestného činu
12)

, 

e) zajištění převozu ohroţené osoby do bezpečí (azylové domy, přátelé, příbuzní apod.). 

(4) Jsou-li splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o vykázání podle čl. 7, policista 

rozhodne o vykázání bez ohledu na to, zda zároveň přijme některé z dalších opatření 

uvedených v odstavci 3. 

 

ČÁST TŘETÍ 

VYKÁZÁNÍ 

Čl. 7 

Podmínky pro vydání rozhodnutí o vykázání a hodnocení rizika budoucího 

nebezpečného útoku 

 (1) Policista rozhodne o vykázání, pokud útok násilné osoby vykazuje znaky domácího 

násilí, násilná a ohroţená osoba obývají společné obydlí a po zhodnocení rizika budoucího 

nebezpečného útoku proti ţivotu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závaţného útoku proti lidské 

důstojnosti (dále jen „budoucí nebezpečný útok”) lze důvodně předpokládat, ţe k takovému 

útoku dojde
13)

. 

 (2) Policista hodnotí riziko budoucího nebezpečného útoku zejména podle 

a) počtu uskutečněných výjezdů či hlášených útoků, tzn. zda se jedná o opakované útoky či 

nikoli, přičemţ předchozí útoky mohou dosahovat i niţší intenzity, 

b) aktuální situace na místě incidentu, tzn. zajištěných stop a jiných důkazů, informací 

získaných zejména od násilné i ohroţené osoby nebo svědků incidentu, 

c) intenzity všech předchozích útoků, 

d) reálné hrozby stupňování násilného jednání, tzn. rizika hrozby dalších útoků po odjezdu 

policie – vyhodnocení stupně nebezpečnosti násilné osoby, 

                                                 
10)

 § 14 zákona č. 283/1991 Sb. 
11)

  § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
12)

  § 76 zákona č. 141/1961 Sb. 
13)

 § 21a odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb. 



e) závěrů učiněných na základě pouţití diagnostické metody SARA DN. 

(3) Pro zhodnocení rizika budoucího nebezpečného útoku je policista povinen pouţít 

soubor otázek SARA DN a vyhodnotit stanovené rizikové faktory. Vyhodnocení policista 

zapracuje do úředního záznamu o výjezdu k incidentu. 

(4) Informace potřebné pro vyhodnocení rizika budoucího nebezpečného útoku 

získává policista zejména z vysvětlení podaných ohroţenou osobou, násilnou osobou a 

svědky incidentu a z dostupných evidencí a informačních systémů (čl. 5 odst. 2). 

 

Čl. 8 

Postup při vydávání rozhodnutí o vykázání 

(1) Při provádění úkonů souvisejících s rozhodnutím o vykázání je policista povinen 

zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, ledaţe hrozí nebezpečí z prodlení
14)

. 

(2) Před vydáním rozhodnutí o vykázání je policista povinen ústním prohlášením 

oznámit násilné osobě, ţe vůči ní zahajuje řízení o vykázání. Oznámení, které policista 

poznamená do úředního záznamu o výjezdu k incidentu, obsahuje 

a) označení správního orgánu, 

b) předmět řízení, kterým je vykázání podle § 21a aţ 21d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění zákona č. 135/2006 Sb., 

c) jméno, příjmení, funkci nebo sluţební číslo oprávněné úřední osoby (policisty). 

(3) Policista je povinen poučit ohroţenou osobu o následcích vyplývajících z uvedení 

vědomě nepravdivých údajů, k nimţ policista při rozhodování o vykázání přihlíţí. 

(4) Rozhodnutí o vykázání vydá policista bez projednání věci a z úřední povinnosti
15)

; 

předpokladem pro jeho vydání je zjištění stavu věci. 

(5) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Desetidenní lhůta začíná 

běţet dnem následujícím po dni vydání rozhodnutí a končí ve 24.00 hodin desátého dne. 

(6) Před vydáním rozhodnutí o vykázání policista nepřihlíţí k právní kvalifikaci jiţ 

spáchaného jednání z pohledu právních předpisů
16)

; rozhodnutí o vykázání je na právní 

kvalifikaci skutku nezávislé. 

(7) Pokud to vyţaduje bezpečí ohroţené osoby, můţe být násilná osoba vykázána 

nejen ze společného obydlí, ale i z jeho bezprostředního okolí. Policista jasně specifikuje 

prostor, na který se vykázání vztahuje, a to včetně rozsahu bezprostředního okolí společného 

obydlí, s přihlédnutím k potřebám ohroţené osoby. O takto stanoveném prostoru poučí 

vykázanou i ohroţenou osobu. 

(8) Policista rozhodnutí o vykázání vyhlásí zvlášť násilné i ohroţené osobě. 

Vyhlašované rozhodnutí obsahuje 

a) výrokovou část, ve které uvede 

1. ţe násilná osoba se vykazuje ze stanoveného prostoru na dobu 10 dnů ode dne 

vydání rozhodnutí o vykázání, 

2. ţe stanovenou lhůtu nelze zkrátit, 

                                                 
14)

 § 21a odst. 5 zákona č. 283/1991 Sb. 
15)  § 21b odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb. 
16)

  Zákon č. 140/1961 Sb. 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 



3. právní ustanovení, podle něhoţ bylo postupováno
17)

, 

b) podstatné části odůvodnění rozhodnutí o vykázání, jimiţ jsou skutečnosti, na základě 

kterých policista dospěl k závěru, ţe existuje důvodný předpoklad budoucího 

nebezpečného útoku, 

c) poučení o opravném prostředku, tj. moţnost podání odvolání do 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o vykázání, informace o orgánu, u kterého se odvolání podává, a o 

odvolacím orgánu, a zejména o vyloučení odkladného účinku odvolání s uvedením 

příslušného ustanovení právního předpisu
18)

. 

 (9) O ústním vyhlášení rozhodnutí o vykázání policista na místě incidentu vţdy vydá 

písemné potvrzení násilné a ohroţené osobě. Písemné potvrzení, jehoţ vzor je uveden 

v přílohách č. 3 a 4, obsahuje pouze výrokovou část rozhodnutí o vykázání a další 

náleţitosti
19)

. 

(10) Policista před vyhlášením rozhodnutí o vykázání upozorní násilnou i ohroţenou 

osobu, ţe rozhodnutí bylo učiněno bez ohledu na vůli ohroţené osoby a je nutné jej pod 

hrozbou sankce respektovat, přičemţ případné námitky lze uplatnit v rámci odvolání. 

(11) Poté, co bylo rozhodnutí o vykázání prokazatelně sděleno násilné osobě, je tato 

povinna sbalit si věci osobní potřeby, osobní cennosti a doklady a neprodleně opustit prostor, 

na který se rozhodnutí o vykázání vztahuje. 

(12) Věcmi osobní potřeby podle odstavce 11 jsou zejména 

a) hygienické potřeby, 

b) běţné oděvní součásti, 

c) léky a zdravotní pomůcky, které osoba uţívá, 

d) mobilní telefon. 

(13) Odmítne-li vykázaná osoba opustit prostor, na který se rozhodnutí o vykázání 

vztahuje, je policista oprávněn pouţít po předchozím poučení donucovacích prostředků za 

účelem prosazení rozhodnutí o vykázání. 

(14) Není-li násilná osoba v době zákroku policisty přítomna ve společném obydlí, 

postupuje policista podle právního předpisu
20)

 a vydá rozhodnutí o zákazu vstupu do 

společného obydlí. Rozhodnutí policista vyhlásí násilné osobě po jejím návratu do společného 

obydlí nebo na jiném místě, kde se násilná osoba zdrţuje, např. v zaměstnání. Informace o 

místě pobytu násilné osoby, případně o jejím návratu do společného obydlí můţe policista 

získat od ohroţené osoby, jiných osob nebo z vlastních poznatků. Nepodaří-li se rozhodnutí o 

zákazu vstupu násilné osobě ústně vyhlásit, doručí se jí písemné vyhotovení rozhodnutí spolu 

s písemným oznámením o zahájení řízení (příloha č. 5). 

 

Čl. 9 

Postup při vydávání rozhodnutí o vykázání ve zvláštních případech 

(1) V případě, ţe násilná osoba má ve společném obydlí místo svého podnikání, je 

moţné vykázáním postihnout jen ten prostor, který slouţí k bydlení, za podmínky, ţe tento 

prostor lze prakticky oddělit od prostoru určeného pro podnikání násilné osoby (např. 

                                                 
17

  § 21a odst. 1 nebo 2 zákona č. 283/1991 Sb. 
18)  § 21b odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb. 
19)

  § 67 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. 
20)

 § 21a odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb. 



uzavřením průchodu mezi těmito prostory apod.). Není-li takové oddělení moţné, a pro 

vykázání jsou dány podmínky, vykáţe policista násilnou osobu i z míst, která vyuţívá ke 

svému podnikání. 

(2) Pokud je vykázání spojeno s ohroţením provozu objektu nebo znemoţněním 

výkonu zaměstnání vykázané osoby, postupuje policista podle právního předpisu
21)

. 

(3) Dojde-li k násilnému jednání mimo společné obydlí, např. v hotelu, na chatě apod., 

a jsou-li splněny podmínky pro vykázání, policista vykáţe násilnou osobu ze společného 

obydlí
20)

, které tato osoba spolu s ohroţenou osobou dlouhodobě obývá, nikoliv z prostoru, ve 

kterém tyto osoby pobývají pouze přechodně či krátkodobě, např. hotelový pokoj. 

(4) Je-li násilnou osobou mladistvý nebo osoba mladší 15 let a jsou-li dány podmínky 

pro vykázání, policista rozhodne o vykázání pouze v případě, ţe bezpečnost ohroţené osoby 

nelze zajistit jinak. Přitom je povinen ustanovit takové osobě opatrovníka, kterým můţe být 

nezúčastněná osoba nebo jiná úřední osoba (další přivolaný policista). Dále je povinen 

neprodleně vyrozumět orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, který zajistí umístění mladistvého nebo osoby mladší 15 let 

v diagnostickém ústavu. 

(5) Je-li ohroţenou osobou stará, nemohoucí nebo nemocná osoba, která je odkázána 

na péči či pomoc násilné osoby, jeţ má být vykázána, a nemůţe-li péči či pomoc ohroţené 

osobě poskytnout jiná vhodná osoba, je policista povinen uvědomit příslušný odbor sociální 

péče obecního (městského) úřadu. Nelze-li např. v nočních hodinách zajistit péči či pomoc 

ohroţené osobě jinak, policista zajistí převoz ohroţené osoby do zdravotnického zařízení a 

uvědomí o tom příslušný odbor sociální péče obecního (městského) úřadu. 

 

 

Čl. 10 

Činnost policisty po vydání rozhodnutí o vykázání 

Po vydání rozhodnutí o vykázání policista 

a) vyzve vykázanou osobu, aby mu vydala všechny klíče od společného obydlí, které drţí, a 

vydá jí potvrzení o vydání klíčů (příloha č. 6), 

b) umoţní vykázané osobě, aby si vzala v okamţiku vykázání ze společného obydlí výlučně 

věci slouţící její osobní potřebě (čl. 8 odst. 12), osobní cennosti a dokumenty, 

c) poskytne vykázané osobě informace o moţnostech jejího dalšího ubytování a 

v souvislosti s tím i nezbytnou součinnost, zejména předá seznam ubytovacích zařízení 

v místě bydliště a nejbliţším okolí, za jehoţ vyhotovení je odpovědný nadřízený sluţební 

funkcionář s personální pravomocí, dále např. umoţní vykázané osobě, aby si z policejní 

sluţebny telefonicky zajistila jiné ubytování, 

d) poučí vykázanou osobu (příloha č. 7), přičemţ jedno vyhotovení poučení podepsané 

vykázanou osobou přiloţí ke spisu a jedno vyhotovení předá vykázané osobě,  

e) poučí ohroţenou osobu (příloha č. 8), přičemţ jedno vyhotovení poučení podepsané 

ohroţenou osobou přiloţí ke spisu a jedno vyhotovení předá ohroţené osobě, 

f) předá ohroţené osobě informace o institucích, které poskytují pomoc obětem domácího 

násilí (příloha č. 9), včetně intervenčního centra
22)

, a to i v případě, ţe nebylo rozhodnuto 

o vykázání; za vyhotovení seznamu institucí v místě bydliště a nejbliţším okolí, včetně 

                                                 
21)

  § 21a odst. 4 zákona č. 283/1991 Sb. 
22)

  § 74a a 74b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 135/2006 Sb. 



kontaktů na tyto instituce je odpovědný nadřízený sluţební funkcionář s personální 

pravomocí, 

g) vyţádá si informace o telefonickém spojení od ohroţené i vykázané osoby, včetně adresy, 

kam si vykázaná osoba přeje doručovat poštu od policejního orgánu v době platnosti 

vykázání; na tuto adresu jí bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí o vykázání 

(dále jen „písemné rozhodnutí”). 

 

Čl. 11 

Písemné rozhodnutí a jeho náleţitosti 

(1) Policista, který v souladu s čl. 3 rozhodl o vykázání, vyhotoví písemné 

rozhodnutí
23)

 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vstupu policisty do 

společného obydlí. 

(2) Písemné rozhodnutí obsahuje náleţitosti uvedené v právním předpise
24)

. 

Odůvodnění písemného rozhodnutí bude vedle popisu skutkových zjištění obsahovat zejména 

hodnocení kritérií rizika budoucího nebezpečného útoku (čl. 7 odst. 2), která vedla policistu 

k závěru, ţe ze strany násilné osoby takový útok hrozí. Vzor rozhodnutí o vykázání je uveden 

v příloze č. 10 a vzor zákazu vstupu je uveden v příloze č. 11. 

(3) Policista, který vyhotovil písemné rozhodnutí, zajistí doručení jeho opisu vykázané 

a ohroţené osobě. V případě, ţe není známa adresa, na které se bude vykázaná osoba v době 

platnosti vykázání zdrţovat, můţe jí být písemné rozhodnutí doručeno kdekoliv bude 

zastiţena, jinak se doručí veřejnou vyhláškou
25)

. Vykázaná osoba si můţe vyzvednout 

písemné rozhodnutí po uplynutí lhůty 24 hodin na příslušné policejní sluţebně. Policista dále 

zajistí, aby ve lhůtě a za podmínek stanovených právním předpisem
23)

 byl opis písemného 

rozhodnutí spolu s opisem úředního záznamu o výjezdu k incidentu doručen příslušnému 

intervenčnímu centru a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Čl. 12 

Další povinnosti policisty v souvislosti s vydaným rozhodnutím o vykázání 

(1) Na základě ţádosti vykázané osoby je policista pověřený sluţebním funkcionářem 

povinen umoţnit vykázané osobě, aby si ve lhůtě do 24 hodin od výkonu rozhodnutí o 

vykázání vzala za jeho přítomnosti z obydlí, z něhoţ byla vykázána, další osobní věci a věci 

nezbytné pro její podnikání nebo výkon povolání. 

(2) Policista pověřený sluţebním funkcionářem dohodne s vykázanou osobou termín 

vyzvednutí věcí tak, aby byla dodrţena lhůta podle odstavce 1. Přitom přihlédne 

k oprávněným zájmům vykázané osoby, nebude-li tím ohroţen důleţitý zájem sluţby. 

 

Čl. 13 

Kontrola dodrţování rozhodnutí o vykázání 

(1) Ve lhůtě 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání provede policista, který rozhodl o 

vykázání, alespoň jednou kontrolu, zda rozhodnutí o vykázání dodrţuje vykázaná i ohroţená 

osoba. Hrozí-li s přihlédnutím k okolnostem vykázání nebezpečí, ţe vykázaná osoba nebude 

rozhodnutí o vykázání respektovat, provede policista kontrolu ve lhůtě 10 dnů od vydání 

rozhodnutí opakovaně. Ke kontrole dodrţování rozhodnutí o vykázání policista můţe téţ 

                                                 
23)  21b odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb. 
24)

 § 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. 
25)

  § 25 zákona č. 500/2004 Sb. 



vyuţít informací od intervenčního centra
22)

 či osob ţijících v místě bydliště vykázané a 

ohroţené osoby. 

(2) Nemůţe-li kontrolu podle odstavce 1 provést policista, který rozhodl o vykázání, 

pověří jeho nadřízený sluţební funkcionář provedením kontroly jiného policistu. 

(3) O kontrole vyrozumí policista ohroţenou osobu aţ bezprostředně před samotným 

provedením kontroly, přičemţ ji poţádá o součinnost, zejména v souvislosti se vstupem do 

obydlí. 

(4) Cílem kontroly je získání informace, zda se vykázaná osoba přes vydané 

rozhodnutí o vykázání nezdrţuje ve společném obydlí nebo do něj nedochází. Tyto informace 

získá policista zejména z výpovědi ohroţené osoby, případně jiných osob v místě bydliště 

vykázané a ohroţené osoby. 

(5) Zjistí-li policista, ţe se vykázaná osoba nachází v prostoru, odkud byla vykázána, 

vyzve ji, aby tento prostor opustila. Pokud tak vykázaná osoba neučiní, je policista oprávněn 

pouţít po předchozím poučení donucovacích prostředků za účelem prosazení rozhodnutí o 

vykázání. 

(6) Policista, který se dozví o porušení rozhodnutí o vykázání, dá s ohledem na 

závaţnost či opakovanost takového jednání podnět k zahájení trestního řízení pro trestný 

čin
26)

. Bylo-li na základě jednání násilné osoby, pro které byla vykázána, zároveň zahájeno 

trestní řízení, informuje policista zpracovatele spisu o porušení vykázání. 

(7) Policista není oprávněn za účelem kontroly otevírat uzavřené společné obydlí a 

vstupovat do něj, nejsou-li současně splněny podmínky uvedené v právním předpise
7)

. 

(8) O provedené kontrole a jejích výsledcích je policista povinen sepsat „Úřední 

záznam o provedení kontroly dodrţování rozhodnutí o vykázání” (dále jen „úřední záznam o 

provedení kontroly”), jehoţ vzor je uveden v příloze č. 12. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ČINNOST POLICISTY PO UKONČENÍ VÝJEZDU K INCIDENTU 

 

Čl. 14 

(1) Po ukončení výjezdu k incidentu policista bez ohledu na to, zda došlo k vykázání, 

neprodleně sepíše úřední záznam o výjezdu k incidentu. Policista je povinen sepsat úřední 

záznam o výjezdu k incidentu i v případě, dospěl-li v průběhu zákroku nebo úkonu 

prováděném v soukromí zúčastněných osob k závěru, ţe v konkrétním případě nebyly 

naplněny všechny znaky domácího násilí ve smyslu čl. 2.  

(2) Sluţební funkcionář policisty, který se zúčastnil výjezdu k incidentu, zajistí zaslání 

zprávy o výjezdu na příslušný orgán sociálně - právní ochrany dětí
27)

, jsou-li v domácnosti 

nezletilé osoby; součástí zprávy je opis úředního záznamu o výjezdu k incidentu. 

(3) Policista, který vydal rozhodnutí o vykázání, 

a) uloţí klíče převzaté od vykázané osoby na místě určeném nadřízeným sluţebním 

funkcionářem; klíče se ukládají v zapečetěné obálce označené příslušným číslem 

jednacím, 

                                                 
26)

 § 171 odst. 1 písm. e) zákona č. 140/1961 Sb. 
27) 

§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 



b) vyhotoví písemné rozhodnutí (čl. 11); podkladem je zejména úřední záznam o výjezdu 

k incidentu, další informace získané od ohroţené a násilné osoby či jiných osob, na 

jejichţ základě bylo vydáno rozhodnutí o vykázání, záznamy o předchozích incidentech 

apod. 

 

Čl. 15 

Obsah úředního záznamu o výjezdu k incidentu 

(1) Úřední záznam o výjezdu k incidentu kromě předepsaných údajů obsahuje 

a) informace o situaci na místě incidentu, 

b)  okolnosti, za nichţ byly úkony či zákrok provedeny, 

c) výpovědi zúčastněných osob k incidentu a jeho vzniku, předešlé útoky udávané 

ohroţenou osobou, případně svědky incidentu,  

d) další skutečnosti, které mohou mít význam z hlediska dalšího šetření trestného činu či 

přestupku. 

(2) Pokud bylo rozhodnuto o vykázání, obsahuje úřední záznam o výjezdu k incidentu 

téţ 

a) důvody, proč policista případně nezajistil přítomnost nezúčastněné osoby (skutečnosti 

vedoucí policistu k závěru, ţe hrozí nebezpečí z prodlení), 

b) důvody vedoucí policistu k závěru o nebezpečnosti situace a násilné osoby (čl. 7); 

součástí úředního záznamu o výjezdu k incidentu je podepsané písemné poučení ohroţené a 

vykázané osoby a potvrzení o vydání klíčů. 

(3) Náleţitosti uvedené v odst. 1 a 2 písm. a) a b) uvede policista do kolonky úředního 

záznamu o výjezdu k incidentu „Další významné skutečnosti a poznámky k průběhu 

zákroku”. 

 

Čl. 16 

Obsah úředního záznamu o provedení kontroly 

(1) Úřední záznam o provedení kontroly kromě předepsaných údajů obsahuje 

a) informace o situaci na místě incidentu, 

b) okolnosti, za nichţ byly úkony či zákrok provedeny, 

c) informace o tom, zda vykázaná osoba dodrţuje rozhodnutí o vykázání - na základě 

výpovědi ohroţené osoby, případně jiných osob v místě bydliště násilné a ohroţené 

osoby, 

d) další skutečnosti, které mohou mít význam z hlediska dalšího šetření trestného činu či 

přestupku. 

(2) Náleţitosti uvedené v odstavci 1 uvede policista do kolonky úředního záznamu o 

provedení kontroly „Další významné skutečnosti a poznámky k průběhu kontroly”. 

 

Čl. 17 

Evidence 



(1) Pro účely plnění úkolů stanovených právním předpisem
28)

 policie zpracovává 

osobní údaje 

a) ohroţené osoby, 

b) násilné (vykázané) osoby, 

c) nezletilé osoby, která bydlí s osobami uvedenými v písmenech a) a b) ve společném 

obydlí, 

d) oznamovatele, 

e) nezúčastněné osoby
14)

. 

(2) Zpracování osobních údajů podle odstavce 1 se provádí v informačním systému 

ZIS 2000, resp. ETŘ podle zásad spisové sluţby pod čísly jednacími. V modulu JEDNACÍ 

PROTOKOL se pouţije poloţka PŘÍPAD, v modulu PROTOKOL UDÁLOSTÍ poloţka 

POZNÁMKA, kde se vyznačí heslo pro dokumentaci ”DOMÁCÍ NÁSILÍ”.  

(3) Osobní údaje podle odstavce 1 se zpracovávají v rozsahu úředního záznamu o 

výjezdu k incidentu, který je součástí spisu. Jako případy s prvky domácího násilí se evidují 

na základě úředního záznamu o výjezdu k incidentu i případy, kdy nedojde k naplnění všech 

znaků domácího násilí. 

(4) Uschovací lhůty osobních údajů podle odstavce 1 zpracovávaných v informačních 

systémech uvedených v odstavci 2 jsou 

a) u násilné (vykázané) osoby 10 let; dopustí-li se násilná (vykázaná) osoba v této lhůtě 

opětovně jednání, které má znaky domácího násilí, běţí tato lhůta od data posledního 

incidentu, 

b) u ostatních osob  

1. 10 let, byl-li incident šetřen jako trestný čin, 

2.  3 roky, byl-li incident šetřen jako přestupek, 

3. 1 rok, byl-li incident veden pod běţným číslem jednacím. 

 

Čl. 18 

Spolupráce policie s jinými subjekty 

(1) Při plnění úkolů podle právního předpisu
28)

 a tohoto závazného pokynu policie 

spolupracuje se státními orgány, orgány samosprávy, obecní policií, intervenčními centry a 

dalšími právnickými a fyzickými osobami. 

(2) Policie přijímá od subjektů uvedených v odstavci 1 oznámení případů domácího 

násilí, dále je zpracovává a příslušné údaje vkládá do informačního systému v souladu s čl. 

17. V rozsahu stanoveném právním předpisem
29)

 poskytuje policie subjektům uvedeným 

v odstavci 1 informace o případech domácího násilí. 

 

Čl. 19 

Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

 

Č. j PPR-279/RPZP-2006 

                                                 
28)

  § 21a aţ 21d zákona č. 283/1991 Sb. 
29) Např. § 21b odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb. a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. 



Policejní prezident 

plk. Mgr. Vladislav HUSÁK   v. r. 

Obdrţí: 

M, N, odb. leg., insp. MV, odb. int. auditu a supervize, 

odb. bezp. pol., odb. vzděl. a správy pol. školství, 

SPŠ MV, Policejní akademie ČR, 

PP, KPP, NPP, BO, OVK, ALO, SSKOÚ, 

OPP, OSŘI, PIS, 

HHS, OMPS, OPER, SVSPS, SKŘ, 

OSKH, PO, OSPČV, 

ŘSPPSŢP, ŘSDP, ŘSSČP, ÚSKPV, 

ÚONVDK, ÚZČ, ÚSČ, ÚOKFK, ÚOOZ, NPC, 

ÚOÚČ, ÚOP, LS, CPP, ÚRN, KÚP, ÚDV, 

P ČR správy krajů a správa hl. m. Prahy 

 

 

 

Z á z n a m : 

S pokynem byli seznámeni (dne-kým): ......................................................................... 

Opatření učiněná k provedení pokynu: ......................................................................... 

Kontrolou pověřen: ....................................................................................................... 

Datum: ....................... Podpis vedoucího pracovníka: ................................................. 

 

 

Doporučené heslo pro dokumentaci: 

- domácí násilí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA IV – SEZNAM INTERVENČNÍCH CENTER iii  

( ke dni 25.6. 2011) 

 

Název poskytovatele:  

Bílý kruh bezpečí, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Ostrava (28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   597 489 207  

fax   597 489 204  



e-mail   ic.ostrava@bkb.cz  

web   ww.bkb.cz  

web   www.domacinasili.cz  
  

 

 

 

Název poskytovatele:  

Centrum intervenčních a psychosociálních sluţeb Libereckého kraje, příspěvková 

organizace  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum (Tanvaldská 269, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 

30) 

Intervenční centrum (Konopeova 812/2, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1) 

Intervenční centrum (Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant, 464 01 Frýdlant v Čechách) 

Intervenční centrum (Metyšova 372, 514 01 Jilemnice)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon  Frýdlant: Kaţdá středa v sudý týden 13:00-16:00 (po dohodě 

do 17:00)  

482 311 632  

telefon  Jilemnice: Kaţdé pondělí v lichý týden 13:30-16:00 (po 

dohodě do 17:00)  

482 311 632  

telefon  Česká Lípa: Kaţdý čtvrtek v lichý týden 13:30-16:00 (po 

dohodě do 17:00)  

482 311 632  

telefon   482 311 632  

fax   482 750 063  

e-mail   info.ic@cipslk.cz  

web   http://www.cipslk.cz  

Adresa kontaktního místa: 



Intervenční centrum 

Tanvaldská 269 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou 463 11 Liberec 30 
  

 

 

 

 

 

 

Název poskytovatele:  

Centrum sociálních sluţeb Praha  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum - Intervenční centra (Šromova 861/1, Praha 14-Černý Most, 198 00 

Praha 98)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   281 861 580  

e-mail   marie.susterova@csspraha.cz  

web   www.csspraha.cz  
  



  

Název poskytovatele:  

Diecézní charita České Budějovice  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum pro osoby ohroţené domácím násilím (Kanovnická 390/11, 370 01 

České Budějovice 1) 

Detašované pracoviště Strakonice (Smetanova 533, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1) 

Detašované pracoviště Jindřichův Hradec (Masarykovo nám. 168, Jindřichův Hradec II, 

377 01 Jindřichův Hradec 1) 

Detašované pracoviště Tábor (Ţiţkova 631/2, Tábor, 390 01 Tábor 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

- dospělí od 18 let věku  

Kontakty:  

telefon   386323016  

fax   386323016  

e-mail   intervencnicentrum@charitacb.cz  

web   http://www.charitacb.cz  

web   http://www.dchcb.cz  

Adresa kontaktního místa: 

Intervenční centrum pro osoby ohroţené domácím násilím 

Kanovnická 390/11 370 01 České Budějovice 1 
  

  

Název poskytovatele:  

Diecézní charita Plzeň  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Cukrovarská 327/16, Plzeň 3-Jiţní Předměstí, 301 

00 Plzeň 1)  



  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   777 167 004  

fax   377 970 197  

e-mail   ic@dchp.cz  

web   http://www.charita.cz/plzen  
  

  

Název poskytovatele:  

Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Mladá Boleslav (Erbenova 790, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá 

Boleslav 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

- 18 a výše  

Kontakty:  

telefon   777 107 950  

telefon   774 607 840  

e-mail   luma@luma-mb.cz  



web   www.luma-mb.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Občanská poradna Nymburk, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Nymburk (Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, 288 02 Nymburk 

2) 

Intervenční centrum Nymburk (Příčná 194/1, Milovice, 289 24 Milovice nad Labem 3) 

Intervenční centrum Nymburk (Na dolíku 53/2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará 

Boleslav, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1) 

Intervenční centrum Nymburk (Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   737 104 928  

telefon   775 561 845  

telefon   325 511 148  

fax   325 511 148  

e-mail   info@pomocobetem.cz  

e-mail   pacesova@pomocobetem.cz  

web   http://www.pomocobetem.cz  

Adresa kontaktního místa: 

Intervenční centrum Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk 288 02 Nymburk 2 
  



  

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení SPIRÁLA  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum (K Chatám 22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí nad 

Labem 19) 

Intervenční centrum (Písečná 5030, Chomutov, 430 04 Chomutov 4) 

Intervenční centrum (Pod Nemocnicí 2380, Louny, 440 01 Louny 1) 

Intervenční centrum (Náměstí Luţické 160/14, Rumburk 1, 408 01 Rumburk)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   +420472743835  

telefon   +420475511811  

telefon  Intervenční centrum Louny  472743835 475511811  

telefon  Intervenční centrum Rumburk  472743835 475511811  

telefon  Intervenční centrum Chomutov  472743835 475511811  

fax   +420475201495  

e-mail   spirala.cki@volny.cz  

web   www.spirala-ul.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Oblastní charita Hradec Králové  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Hradec Králové (Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 03 Hradec 

Králové 3)  
  



Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

- osoby od 18 let výše  

Kontakty:  

telefon   495 530 033  

telefon   774 591 383  

fax   495 530 033  

e-mail   intervencni.centrum@hk.caritas.cz  

web   http://www.hk.caritas.cz/ochhk  
   

Název poskytovatele:  

Pomoc v nouzi, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum (náměstí Dr. M. Horákové 1359/7, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 

1) 

Intervenční centrum (Hlavní třída 280/5, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1) 

Intervenční centrum (Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon  IC Sokolov  352 661 418  

telefon   359 807 001  

fax   352 669 839  

e-mail   domacinasili@pomocvnouziops.cz  

web   www.pomocvnouziops.cz  
  



 

Název poskytovatele:  

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace  
  

Zařízení poskytovatele:  

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace (U 

Náhonu 5208, Zlín, 760 01 Zlín 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (18-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 

80 let)  

Kontakty:  

telefon   577 018 265  

telefon   774 405 682  

fax   577 018 265  

e-mail   ic.zlin@seznam.cz  

web   http://www.poradnazlin.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

proFem o.p.s. konzultační středisko pro ţenské projekty  
  

Zařízení poskytovatele:  

proFem o.p.s. (Dlouhá 97, Příbram III, 261 01 Příbram 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  



telefon   774 433 034  

e-mail   marika.steflova@profem.cz  

web   www.profem.cz  
  

 

 

  

 

 

Název poskytovatele:  

Psychocentrum - manţelská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace  
  

Zařízení poskytovatele:  

Psychocentrum - manţelská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., pracoviště IC 

Jihlava (Pod Příkopem 934/4, Jihlava, 586 01 Jihlava 1) 

Psychocentrum - manţelská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., detaš. pracoviště 

IC Havl. Brod (Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon  pracoviště IC Jihlava:  567215532  

telefon  detašované pracoviště IC Havl. Brod:  606520546  

fax   567215532  

e-mail   ic.vysocina@volny.cz  

web   http://www.psychocentrum.cz  



Adresa kontaktního místa: 

Psychocentrum - manţelská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., pracoviště IC Jihlava 

Pod Příkopem 934/4 Jihlava 586 01 Jihlava 1 
  

 

 

 

 

 

   

Název poskytovatele:  

SKP - CENTRUM, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum (Erno Košťála 980, Pardubice III-Studánka, 530 12 Pardubice 12)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

sluţba je poskytována osobám starším 18 let.  

Kontakty:  

telefon   777765844  

fax   466260528  

e-mail   ic.pardubice@skp-centrum.cz  

web   www.skp-centrum.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Slezská diakonie  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum (Opletalova 607/4, Šumbark, 736 01 Havířov 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

od 18 let  



Kontakty:  

telefon   596 611 239  

fax   596 611 238  

e-mail   ic.havirov@slezskadiakonie.cz  

web   www.slezskadiakonie.cz  
 

Název poskytovatele:  

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. (Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   544 501 121  

telefon  non stop  739 078 078  

fax   544 526 561  

e-mail   Intervencni-centrum@spondea.cz  

web   http://www.ic-brno.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  
  

Zařízení poskytovatele:  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Na Vozovce 622/26, Nová 

Ulice, 779 00 Olomouc 9)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  



  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon  pro uţivatele sluţby  774406453  

telefon  pro instituce  774 431 030  

telefon   585754736  

fax   585754736  

e-mail   intervencnicentrum@ssp-ol.cz  

web   http://ssp-ol.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Zařízení sociální intervence Kladno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Kladno (Jana Palacha 1620, Kladno, 272 01 Kladno 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   312 292 311  

telefon   602 201 091  

telefon   603 273 142  

fax   312 292 345  

e-mail   info@zsi-kladno.cz  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA V – SEZNAM ORGANIZACÍ iv
 

(ke dni 25.6. 2011) 

 

Název poskytovatele:  

ACORUS, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Psychosociální centrum Acorus - krizová pomoc (adresa zařízení nebyla zveřejněna)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let)  

Kontakty:  

telefon   283892772  

e-mail   info@acorus.cz  

web   www.acorus.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

ADRA, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Dětské krizové centrum ADRA (třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 Hradec 

Králové 12)  
  



Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   606 824 104  

e-mail   pyramidahk@adra.cz  

web   http://www.adra.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum (nám. E. Beneše 123, Milevsko, 399 01 Milevsko 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   382 521 300  

e-mail   info@arkada-pisek.cz  



web   http://www.arkadacentrum.cz  
  

 

 

Název poskytovatele:  

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum (Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   382 211 300  

e-mail   info@arkada-pisek.cz  

web   http://www.arkadacentrum.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. (Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  



telefon   461 321 200  

telefon   461 321 100  

e-mail   kcsvi@pestalozzi.cz  

web   www.pestalozzi.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. (Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   469 623 899  

fax   469 623 083  

e-mail   kc@pestalozzi.cz  

web   http://www.pestalozzi.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Dětské krizové centrum, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Dětské krizové centrum (V zápolí 1250/21, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 



osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   241 480 511  

fax   241 480 511  

e-mail   dkc@ditekrize.cz  

web   http://www.ditekrize.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze  
  

Zařízení poskytovatele:  

SOS centrum - Diakonie ČCE - SKP v Praze (Varšavská 738/37, Praha 2-Vinohrady, 120 

00 Praha 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti trestné činnosti 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

starší děti (11 – 15 let) 



dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   222 521 912 777 734 173  

fax   222 520 589  

e-mail   sos@diakoniecce.cz  

web   www.soscentrum.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diakonie ČCE - středisko v Plzni  
  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum SOS Archa (Prokopova 397/17, Plzeň 3-Jiţní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   377 223 221  

e-mail   archa.plzen@diakoniecce.cz  

web   http://www.diakonieplzen.cz  

web   www.sosarcha.cz  
  

 

 

 

 

 



Název poskytovatele:  

Diecézní charita Brno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Tereza - pomoc obětem domácího násilí (Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   515 223 088  

fax   515 200 768  

e-mail   tereza.znojmo@caritas.cz  

web   www.znojmo.caritas.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diecézní charita Brno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Okno dokořán Blanko (Komenského 2366/19, Blansko, 678 01 Blansko 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

imigranti a azylanti 

oběti trestné činnosti 

osoby bez přístřeší 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postiţením 

osoby s kombinovaným postiţením 

osoby s mentálním postiţením 

osoby s tělesným postiţením 



osoby se sluchovým postiţením 

osoby se zdravotním postiţením 

osoby se zrakovým postiţením 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

pachatelé trestné činnosti 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

etnické menšiny  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   516 417 351  

fax   516417351  

e-mail   krizovapomoc.blansko@caritas.cz  

web   http://www.blansko.caritas.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diecézní charita Brno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum PRO Blansko (Sladkovského 1860/2b, Blansko, 678 01 Blansko 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

osoby komerčně zneuţívané 



osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   516411400  

fax   516411400  

e-mail   matka-dite.blansko@caritas.cz  

web   http://www.blansko.caritas.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diecézní charita Brno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Magdala Blansko (Komenského 2366/19, Blansko, 678 01 Blansko 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

imigranti a azylanti 

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

osoby komerčně zneuţívané 

osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi 

etnické menšiny  



  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   516417351  

fax   516417351  

e-mail   eliska.bohatcova@caritas.cz  

web   http://www.blansko.caritas.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Diecézní charita Plzeň  
  

Zařízení poskytovatele:  

Terénní krizová sluţba (Cukrovarská 327/16, Plzeň 3-Jiţní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   777 167 004  

fax   377 970 197  

e-mail   krize@dchp.cz  

web   http://www.dchp.cz/krize  
  

 

 

 
 

Název poskytovatele:  

Dům tří přání, o.s.  
  



Zařízení poskytovatele:  

Dům Přemysla Pittra pro děti (Karlovarská 337/18, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let)  

Kontakty:  

telefon   235 302 698  

e-mail   ambulance@dumtriprani.cz  

web   www.dumtriprani.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum Elim Opava (Rolnická 1636/21a, Opava -Kateřinky, 747 05 Opava 5)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   553 653 239  

telefon   775 938 077  



e-mail   poradna@elimopava.cz  

web   www.elimopava.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Farní Charita Karlovy Vary  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizová pomoc Domu na půl cesty Karlovy Vary (Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 

Karlovy Vary 17)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby bez přístřeší 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   +420353434222  

fax   353 434 213  

e-mail   dnpc@charitakv.cz  

web   www.charitakv.cz  
  

 

 

 

Název poskytovatele:  

Fokus Praha, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizový tým (Vnislavova 48/4, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní, terénní  



  

Cílová skupina klientů:  

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby se zdravotním postiţením 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   777 800 983  

fax   233 551 205  

e-mail   krize@fokus-praha.cz  

web   www.fokus-praha.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Charita Holešov  
  

Zařízení poskytovatele:  

Charita Holešov (nám. Svobody 97/2, 769 01 Holešov)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (18-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let)  

Kontakty:  

telefon   737 484 565  

fax   573 398 468  

e-mail   kp@holesov.charita.cz  

web   www.holesov.caritas.cz  
  



  

Název poskytovatele:  

Charita Olomouc  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum (Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (18 - 26 let) dospělí (27 - 64 let) mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři 

(nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   585 203 100  

e-mail   skp@olomouc.charita.cz  

web   www.olomouc.charita.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Charita Opava  
  

Zařízení poskytovatele:  

Naděje - středisko krizové pomoci (Kylešovská 835/10, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 



dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let)  

Kontakty:  

telefon   553 653 776  

e-mail   svp@charitaopava.cz  

web   www.charitaopava.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Charita Ostrava  
  

Zařízení poskytovatele:  

Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc (Václava Košaře 249/12a, Ostrava-

Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

oběti trestné činnosti 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   599 527 250  

e-mail   cho.magone@caritas.cz  

web   http://www.ostrava.caritas.cz  
  

   



Název poskytovatele:  

Kolpingova rodina Praha 8  
  

Zařízení poskytovatele:  

Kolpingův dům - Krizová pomoc (Bohnická 3/32, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   283 850 113  

fax   283 851 547  

e-mail   kolping@kolpingpraha.cz  

web   http://kolpingpraha.cz  
  

 

 

  

 

Název poskytovatele:  

Krizové centrum Ostrava, o. s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum Ostrava, o. s. (Nádraţní 365/196, Přívoz, 702 00 Ostrava 2)  
  



Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   596 110 883  

telefon   732 957 193  

e-mail   krizovecentrum@kriceos.cz  

web   www.kriceos.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, občanské sdruţení  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, občanské sdruţení (Nerudova 

2685/53a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

- od 3 do 64 let  

Kontakty:  



telefon   387410864  

fax   387410870  

e-mail   pomoc@ditevkrizi.cz  

web   http://www.ditevkrizi.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

La Strada Česká republika, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Poradenské centrum La Strada Česká republika (adresa zařízení nebyla zveřejněna) 

Azylový byt La Strada Česká republika (adresa zařízení nebyla zveřejněna)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti obchodu s lidmi 

osoby komerčně zneuţívané 

osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny  
  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   222 721 810  

e-mail   lastrada@strada.cz  

web   www.strada.cz  

Adresa kontaktního místa: Poradenské centrum La Strada Česká republika 
   

Název poskytovatele:  

Město Nový Jičín  
  

Zařízení poskytovatele:  

Akutní sociální lůţko (Pod Lipami 2006/19, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1)  
  



Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

senioři  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   556 778 300  

e-mail   ps.novyjicin@iol.cz  

web   www.psnj.cz  
  

 

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení CEMA Ţamberk  
  

Zařízení poskytovatele:  

Domov pro ţeny a matky s dětmi v tísni (Čs. armády 728, 564 01 Ţamberk)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

rodiny s dítětem/dětmi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 



starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   465321295  

fax   465321306  

e-mail   domov@pohoda.org  

web   www.pohoda.org  
  

  

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení CESTA NADĚJE  
  

Zařízení poskytovatele:  

Azylový dům pro matky s dětmi (U Dubu 1562, Jirkov, 431 11 Jirkov 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   +420 777 949 924  

fax   +420 474 651 369  

e-mail   cesta.nadeje@seznam.cz  



web   www.sweb.cz/cesta.nadeje  
  

 

 

 

 

   

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení Povídej  
  

Zařízení poskytovatele:  

Poradna pro lidi v tísni (Česká 235/36, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1) 

Kolárka - komunitní centrum sociálních sluţeb v Kolíně (Kolín II 1068, 280 02 Kolín 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postiţením 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   327 511 111  

fax   327 511 111  

e-mail   linkaduvery@kh.cz  

web   http://www.linkaduvery.kh.cz  

Adresa kontaktního místa: 

Poradna pro lidi v tísni 

Česká 235/36 Kutná Hora-Vnitřní Město 284 01 Kutná Hora 1 
  

 

 

 

   

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení Res vitae  
  



Zařízení poskytovatele:  

Občanské sdruţení Res vitae - Krizové centrum (Blahoslavova 659/18, Drahovice, 360 09 

Karlovy Vary 9)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   353588080  

fax   353566426  

e-mail   eva@resvitae.cz  

e-mail   vendula@resvitae.cz  

e-mail   leona@resvitae.cz  

e-mail   vera@resvitae.cz  

web   http://www.seznam.cz  
  

 

 

 

 

 

   

Název poskytovatele:  

Občanské sdruţení SPIRÁLA  
  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum krizové intervence (K Chatám 22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí 

nad Labem 19)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  



  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   +420472743835  

fax   +420475201495  

e-mail   spirala.cki@volny.cz  

web   www.spirala-ul.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Oblastní charita Rokycany  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizové zařízení pro ţeny (Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti trestné činnosti 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   371 726 129  

e-mail   ochrokycany@seznam.cz  

web   http://www.charita.cz  
  

  



Název poskytovatele:  

OS ČČK Kladno  
  

Zařízení poskytovatele:  

Sociální dům OS ČČK Kladno (Zd. Petříka 2595, Kladno, 272 01 Kladno 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

osoby bez přístřeší 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postiţením 

osoby s tělesným postiţením 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

pachatelé trestné činnosti 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

etnické menšiny  
  

 

 

 

 

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   312 243 389  

fax   312 247 493  

e-mail   kladno@cervenykriz.eu  
  



  

Název poskytovatele:  

PONTIS Šumperk o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizový byt pro ţeny (Gagarinova 2364/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   583 550 230  

telefon   777 911 124  

e-mail   dmdt@pontis.cz  

e-mail   novak.jiri@pontis.cz  

web   http://www.pontis.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Proxima Sociale, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s. (Rakovského 3138/2, Praha 12-Modřany, 143 00 

Praha 412)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi  



  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   241 770 232  

e-mail   office@proximasociale.cz  

web   www.proximasociale.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

Sdruţení romských občanů Lysá nad Labem, občanské sdruţení  
  

Zařízení poskytovatele:  

Romské centrum Lysá (Náměstí B. Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

pachatelé trestné činnosti 

etnické menšiny  
  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

telefon   325 553 547  

fax   325 553 547  

e-mail   pro.hel@seznam.cz  



web   www.sdruzenilysa.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

SKP - CENTRUM, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Městský azylový dům pro ţeny a matky s dětmi - Krizová pomoc (Na Spravedlnosti 803, 

Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

sociální sluţba je poskytována dětem od 6 let věku  

Kontakty:  

telefon   774 658 595  

fax   466799071  

e-mail   iva.pohlova@skp-centrum.cz  

web   www.skp-centrum.cz  
  

 

 

  

 

Název poskytovatele:  

SOPRE CR o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

SOPRE CR o.p.s. (Tovární 1114, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí 



osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kontakty:  

telefon   461100749  

e-mail   info@sopre.cz  

web   www.soprecr.cz  
  

  

Název poskytovatele:  

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. (Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové, ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

osoby v krizi  
  

Věková kategorie klientů:  

sluţba je poskytována dětem od 3 do 18 let a studentům od 19 do 26 let  

Kontakty:  

telefon  nonstop  541 235 511  

telefon  nonstop  608 118 088  

fax   541 213 732  

e-mail   krizovapomoc@spondea.cz  

web   http://www.spondea.cz  
  



  

Název poskytovatele:  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  
  

Zařízení poskytovatele:  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Na Vozovce 622/26, Nová 

Ulice, 779 00 Olomouc 9)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy  
  

Věková kategorie klientů:  

mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 

dorost (16 – 18 let)  

Kontakty:  

telefon   585427141  

fax   585754736  

e-mail   ssp@iex.cz  

web   http://ssp-ol.cz  
  

 

 

 

 

 

Název poskytovatele:  

THEIA - OBČANSKÉ SDRUŢENÍ  
  

Zařízení poskytovatele:  

THEIA - Pomoc v krizi (Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1) 

THEIA - Pomoc v krizi (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)  
  

Formy poskytování sociálních sluţeb:  

ambulantní  
  

Cílová skupina klientů:  

děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 



oběti trestné činnosti 

osoby komerčně zneuţívané 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři  
  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   605581959  

telefon   777232421  

e-mail   info@theia.cz  

web   www.theia.cz  

Adresa kontaktního místa: 

THEIA - Pomoc v krizi 

Mánesova 11/3b České Budějovice 7 370 01 České Budějovice 

 

 

PŘÍLOHA VI – ZÁKON Č. 135/2006 SB., KTERÝM SE MĚNÍ 

NĚKTERÉ ZÁKONY V OBLASTI OCHRANY PŘED DOMÁCÍM 

NÁSILÍM v
 

ČÁST PRVNĺ 

Změna zákona o Policii České republiky 

Čl. I 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 

67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona 

č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 186/1997 

Sb., zákona č. 138/1999, zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 

Sb., zákona č. 329/1999, zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 

Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 

216/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., 

zákona č. 288/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 



1. Za § 21 se vkládají nové § 21a aţ 21d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f) aţ 

8i) znějí: 

" Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj 

 

§ 21a 

(1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, 

důvodně předpokládat, ţe dojde k nebezpečnému útoku proti ţivotu, zdraví, svobodě nebo 

zvlášť závaţnému útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo je podezřelý 

z takového jednání, vykázat z bytu nebo domu společně obývaného s ohroţenou osobou (dále 

jen "společné obydlí"), jakoţ i z jeho bezprostředního okolí. Součástí vykázání je rovněţ 

zákaz návratu do vymezených prostor. Toto rozhodnutí je účinné v okamţiku, kdy bylo 

prokazatelně sděleno osobě, proti které směřuje. Osoba, proti níţ vykázání směřuje (dále jen 

"vykázaná osoba"), je poté povinna neprodleně opustit místo, na které se rozhodnutí o 

vykázání vztahuje. 

(2) Není-li ten, vůči komu směřuje opatření podle odstavce 1, v době policejního zákroku 

přítomen ve společném obydlí, je policista takové osobě oprávněn zakázat vstup do 

společného obydlí, jakoţ i do jeho bezprostředního okolí, a to i v době jeho nepřítomnosti. 

Toto rozhodnutí je účinné v okamţiku, kdy se o něm osoba, proti které směřuje, dozví. Osoba, 

které byl zakázán vstup do společného obydlí, poté nesmí vstupovat na místo, na které se toto 

rozhodnutí vztahuje. 

(3) Rozhodne-li policista o vykázání osoby ze společného obydlí nebo o zákazu vstupu do něj 

podle odstavce 1 nebo 2 (dále jen "vykázání"), vţdy specifikuje prostor, na který se tato 

omezení vztahují, a stanoví rozsah bezprostředního okolí společného obydlí. O takto 

stanoveném prostoru je policista vykázanou osobu povinen poučit. Územní rozsah vykázání 

se určí podle míry poţadavku účinné preventivní ochrany osoby ohroţené útokem podle 

odstavce 1 (dále jen "ohroţená osoba"). 

(4) Pokud je vykázání spojeno s ohroţením provozu objektu nebo znemoţněním výkonu 

zaměstnání vykázané osoby podle zvláštního zákona
8f)

, je o této skutečnosti třeba 

bezodkladně vyrozumět zaměstnavatele nebo provozovatele objektu, který přijme příslušná 

opatření k náhradnímu zajištění provozu objektu. 

(5) Při provádění úkonů souvisejících s vydáním rozhodnutí o vykázání je policista povinen 

zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, ledaţe hrozí nebezpečí z prodlení. 

(6) O provedených úkonech a opatřeních sepíše policista neprodleně úřední záznam. 

 

§ 21b 

(1) Rozhodnutí o vykázání se vydává bez projednání věci a z úřední povinnosti, přičemţ 

souhlas ohroţené osoby se nevyţaduje. 



(2) Rozhodnutí o vykázání se písemně vyhotoví do 24 hodin od vstupu policisty do 

společného obydlí. Vyhotovené rozhodnutí se v opise doručí vykázané osobě a ohroţené 

osobě. Opis rozhodnutí o vykázání doručí policista do 24 hodin od jeho vydání spolu s opisem 

úředního záznamu podle § 21a odst. 6 příslušnému intervenčnímu centru
8g)

; v případě, ţe ve 

společném obydlí, na které se rozhodnutí o vykázání vztahuje, ţije nezletilá osoba, doručí se 

opis rozhodnutí o vykázání spolu s opisem úředního záznamu ve stejné lhůtě téţ příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

(3) Opravným prostředkem proti rozhodnutí o vykázání je odvolání, které nemá odkladný 

účinek. 

(4) Při vydání rozhodnutí o vykázání se postupuje, nestanoví-li tento zákon jinak, podle 

správního řádu. 

 

§ 21c 

(1) Rozhodne-li policista o vykázání, vyzve vykázanou osobu, aby mu vydala všechny klíče 

od společného obydlí, které drţí, a vykázaná osoba je povinna klíče vydat. Policista zároveň 

poučí vykázanou osobu o následcích neuposlechnutí takové výzvy
8h)

. Policista je dále povinen 

umoţnit vykázané osobě, aby si nejpozději při výkonu rozhodnutí o vykázání vzala ze 

společného obydlí výlučně věci slouţící její osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty, a 

ve lhůtě do 24 hodin od výkonu rozhodnutí o vykázání pak další osobní věci a věci nezbytné 

pro její podnikání nebo výkon povolání. 

(2) Vykázané osobě poskytne policista informace o moţnostech jejího dalšího ubytování a v 

souvislosti s tím i nezbytnou součinnost. Policista je povinen vykázanou osobu poučit o jejím 

právním postavení, o jejích právech a povinnostech a o dalším moţném postupu ve věci. Za 

tímto účelem policista vyţádá od vykázané osoby adresu pro doručování. 

(3) Ohroţenou osobu poučí policista o moţnosti podání návrhu na vydání předběţného 

opatření podle občanského soudního řádu
8i)

 a o moţnosti vyuţití psychologických, sociálních 

nebo jiných sluţeb v oblasti pomoci obětem násilí. Policista poučí ohroţenou osobu i o 

následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimţ policista při 

rozhodování o vykázání přihlíţí. Je-li toho třeba, přivolá policista ohroţené osobě nezbytnou 

lékařskou pomoc. 

 

§ 21d 

(1) Vykázání, o kterém bylo rozhodnuto podle § 21a odst. 1 nebo 2, trvá po dobu 10 dnů ode 

dne vydání rozhodnutí. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohroţené osoby. 

(2) Podáním návrhu na vydání předběţného opatření podle občanského soudního řádu v 

průběhu vykázání se lhůta uvedená v odstavci 1 prodluţuje aţ do pravomocného rozhodnutí 

soudu o tomto návrhu. 



(3) Policista je povinen ve lhůtě do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání provést kontrolu, 

zda rozhodnutí o vykázání dodrţuje vykázaná osoba i ohroţená osoba. O provedené kontrole 

sepíše policista úřední záznam.".Poznámky pod čarou č. 8f, 8g, 8h a 8i znějí: 

 

"
8f)

   
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s 

vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 

8g)
   

§ 74a a 74b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8h)
   § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

8i)
   § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.". 

2. V § 42k odst. 1 písm. a) se za slovo "tak" vkládají slova "tento nebo". 

3. V § 42k odst. 2 v druhé větě se za slova "odstavce 1 písm." vkládají slova "a) a". 

4. Za § 42m se vkládá nový § 42n, který včetně nadpisu zní: 

"§ 42n 

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s vykázáním ze společného obydlí a zákazem 

vstupu do něj 

(1) Podle ustanovení této hlavy zpracovává policie téţ osobní údaje ohroţené osoby a 

vykázané osoby (§ 21a); v případě, ţe ve společném obydlí, na které se vztahuje vykázání (§ 

21a odst. 3), bydlí nezletilá osoba, zpracovává policie téţ osobní údaje této osoby. 

(2) Osobní údaje osob uvedených v odstavci 1 se zpracovávají podle zásad stanovených v § 

42g.". 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského soudního řádu 

Čl. II 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 

158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona 

č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., 

zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 

160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu 



České republiky vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 269/1996 

Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 

91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu 

Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., 

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 

Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., 

zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního 

soudu České republiky vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 

451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 

zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 

Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 

88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 

č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 

zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 

Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 

342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto: 

1. V § 52 odst. 2 se slova "příslušný policejní orgán" nahrazují slovy "Policii České 

republiky" a slova "tento orgán" se nahrazují slovy "Policii České republiky". 

2. V § 74 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Účastníky řízení podle § 76b jsou navrhovatel 

a ten, vůči němuţ návrh směřuje; navrhovatelem se rozumí osoba, jejíţ ţivot, zdraví, svoboda 

nebo lidská důstojnost jsou jednáním osoby, proti které návrh směřuje, váţným způsobem 

ohroţeny.". 

3. V § 74 odst. 4 se za slova "§ 76a" vkládají slova "a 76b". 

4. V § 75a se na konci odstavce 2 doplňují slova "a 76b". 

5. V § 75b odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a 76b". 

6. V § 75c odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo § 76b". 



7. V § 75c odst. 2 se za slova "24 hodin poté, co byl podán," vkládají slova "o návrhu podle § 

76b aţ do 48 hodin poté, co byl podán". 

8. Za § 76a se vkládá nový § 76b, který včetně poznámky pod čarou č. 33c zní: 

"§ 76b 

(1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, váţným způsobem ohroţen ţivot, 

zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, můţe předseda senátu předběţným 

opatřením uloţit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby 

a)   
dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen "společné 

obydlí"), jakoţ i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupoval, 

b)   se zdrţel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. 

(2) Výjimky vyplývající z plnění povinností uloţených předběţným opatřením účastníku, 

proti kterému návrh směřuje, stanoví soud, a to s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům. 

(3) Předběţné opatření podle odstavce 1 trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. 

Předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběţné opatření podle odstavce 1 rozhodnutí Policie 

České republiky podle zvláštního právního předpisu
33c)

, počíná tato lhůta dnem následujícím 

po dni, v němţ uplynula lhůta stanovená v tomto zvláštním právním předpise. V případě 

podání návrhu na prodlouţení předběţného opatření podle odstavce 4 neskončí lhůta dříve, 

neţ soud o takovém prodlouţení rozhodne. 

(4) Bylo-li před uplynutím doby uvedené v odstavci 3 zahájeno řízení ve věci samé, můţe 

předseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodlouţení doby trvání předběţného 

opatření; vezme přitom v úvahu trvání stavu ohroţení navrhovatele podle odstavce 1, obsah a 

důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé, majetkové či jiné poměry účastníků 

včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběţné 

opatření, a další rozhodné okolnosti. Předběţné opatření však zanikne nejpozději uplynutím 

doby jednoho roku od okamţiku jeho nařízení. 

(5) Rozhodnutí o návrhu předběţného opatření podle odstavce 1 není podmíněno předchozím 

rozhodnutím Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu. 

 



33c)
   

§ 21a a násl. zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.".Dosavadní § 76b aţ 76f se označují jako § 76c aţ 76g. 

9. V § 76c se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Usnesení o předběţném opatření podle § 76b 

se vyhlásí účastníkům aţ při provedení jeho výkonu. Účastníkům, kteří nebyli při provedení 

výkonu přítomni, se usnesení doručí dodatečně společně s vyrozuměním, ţe byl proveden 

jeho výkon.". 

10. V § 76d se na konci textu písmene a) doplňují slova "a 76b". 

11. V § 77 odst. 1 písm. a) se za slovo "nepodal" vkládají slova "v zákonné lhůtě nebo". 

12. V § 89 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

"(2) V řízení, které je zahajováno spolu s návrhem na prodlouţení předběţného opatření podle 

§ 76b odst. 2, je příslušný okresní soud, který o prodlouţení předběţného opatření 

rozhoduje.". 

13. Za § 273a se vkládá nový § 273b, který včetně nadpisu zní: 

"§ 273b  

Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s 

oprávněným 

(1) Nařídil-li soud předběţným opatřením, aby povinný dočasně opustil společné obydlí, 

jakoţ i jeho bezprostřední okolí, nebo aby se zdrţel setkávání s osobou, kterou soud v 

usnesení označil, a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b), zajistí také bezodkladný výkon tohoto 

rozhodnutí. 

(2) Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud v součinnosti s příslušnými státními orgány 

vykáţe povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, 

které povinný drţí, a popřípadě mu zakáţe setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak 

kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příleţitost, aby si bezprostředně při výkonu 

rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a dokumenty, jakoţ i věci, které 

slouţí jeho osobní potřebě; během trvání předběţného opatření podle § 76b pak povinnému 

umoţní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu 

povolání. 



(3) Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho ţádost během 

lhůty uvedené v § 76b odst. 4 příleţitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v 

odstavci 2. O tomto právu soud povinného vyrozumí oznámením zanechaným na dveřích 

společného obydlí. 

(4) Příslušným k výkonu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 je soud, který nařídil předběţné 

opatření.". 

ČÁST TŘETĺ 

Změna trestního zákona 

Čl. III 

V § 171 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., 

zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., 

zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., 

zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 

Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a 

Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., 

zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky 

vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu 

Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., 

zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 

Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 

223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., 

zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 

Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 

139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., 

zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 

Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 

52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona 

č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se na konci písmene d) 

slovo "nebo" zrušuje a za písmeno d) se vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod 

čarou č. 2b zní: 

"e)  dopustí se závaţného nebo opakovaného jednání, aby zmařil rozhodnutí o vykázání vydané 



podle zvláštního právního předpisu
2b)

 nebo na základě předběţného opatření soudu, nebo 

 

2b)
   

§ 21a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.".Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o sociálním zabezpečení 

Čl. IV 

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 

180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 

482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991Sb., zákona č. 235/1992 Sb., 

zákona č. 582/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 

Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 

241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 

zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 

Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 

151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., 

zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 

218/2005 Sb., se mění takto: 

1. V § 73 odst. 6 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), 

které zní: 

"l)  pomoc v intervenčních centrech.". 

2. Za § 74 se vkládají nové § 74a a 74b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 50a 

znějí: 

" Pomoc osobám ohroţeným násilím 

§ 74a 

(1) Osobám, které jsou ohroţeny násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob 

ţijících s nimi ve společném bytě nebo domě, se poskytuje bezprostřední individuální 

psychologická a sociální pomoc ambulantní nebo azylové povahy. Těmto osobám se rovněţ 

zprostředkuje poskytnutí následné pomoci zejména sociální, lékařské, psychologické a právní. 

Pro poskytování pomoci těmto osobám se zřizují intervenční centra. 



(2) Součástí pomoci podle odstavce 1 je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, 

nestátními a charitativními organizacemi. Intervenční centra plní koordinační úlohu mezi 

zúčastněnými institucemi při pomoci osobám ohroţeným násilným chováním a vyhodnocují 

vzájemnou spolupráci. 

(3) Zaměstnanci intervenčních center jsou při pomoci osobám ohroţeným násilným chováním 

povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při výkonu své činnosti 

dozvěděli. Sdělit takové skutečnosti mohou jen se souhlasem osob, kterých se tyto údaje 

týkají, nebo pro účely trestního řízení orgánům činným v trestním řízení i bez takového 

souhlasu. 

§ 74b 

(1) Pomoc osobám ohroţeným násilným chováním se poskytuje převáţně na základě podnětu 

doručeného intervenčnímu centru Policií České republiky podle zvláštního právního 

předpisu
50a)

; tímto podnětem je opis rozhodnutí o vykázání nebo o zákazu vstupu do 

společného obydlí a opis úředního záznamu o provedených úkonech. Pomoc intervenčního 

centra můţe být poskytnuta na základě ţádosti osob ohroţených násilným chováním i bez 

takového podnětu. 

(2) Intervenční centrum je povinno kontaktovat osobu, která byla v rozhodnutí o vykázání ze 

společného obydlí označena za osobu ohroţenou násilným chováním, a to ve lhůtě nejpozději 

do 48 hodin od doručení podnětu, jinak vţdy bezodkladně poté, co se dozví o ohroţení osoby 

násilným chováním. 

(3) V rámci prvního kontaktu s osobou ohroţenou násilným chováním intervenční centrum 

zjišťuje, zda tato osoba porozuměla všem informacím poskytnutým příslušníky Policie České 

republiky a zda jí byla zajištěna dostatečná ochrana a bezpečí. Dále pomoc zahrnuje i 

následnou poradenskou činnost. 

(4) Intervenční centrum je povinno oznamovat příslušnému krajskému úřadu počet osob 

ohroţených násilným chováním, kterým byla poskytnuta pomoc. 

 
50a)

   § 21b odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 



předpisů.". 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 

Čl. V 

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve 

znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 

459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona 

č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného 

pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., 

zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 

518/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 

"d) zřizuje a spravuje intervenční centra.". 

 2. V § 45 se na konci písmene ch) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

"i)  intervenční centra.". 

3. V § 46 odst. 1 se za slova "§ 3 odst. 2 písm. a)" vkládají slova "a d)". 

ČÁST ŠESTÁ 

Účinnost 

Čl. VI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
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