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Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

sekretariát 

 

Záznam ze schůze 

Výboru pro prevenci domácího násilí ze dne 18. ledna 2008 

 
Místo zasedání: Úřad vlády, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, místnost č. 147 (od 10 do 13 

hod.) 
 

Přítomní: 

Předsedající PhDr. Branislava Marvánová Vargová (KOORDONA – koalice organizací proti 
domácímu násilí), Mgr. Jan Potměšil (Svaz měst a obcí ČR), Mgr. Klára Laurenčíková (MPSV, 
odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů), MUDr. Džamila Stehlíková (Vláda ČR - 
ministryně vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin), Barbora 
Filková, Dis. (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), PhDr. Hana Frýdová (MŠMT ČR), 
PhDr. Olga Hinková (Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina), Mgr. 
Ondřej Hofmann (MS ČR), Mgr. Barbora Holušová (MV ČR), PhDr. Martin Jára (Liga 
otevřených mužů, o. s.), Mgr. Bronislava Jonitová (MO ČR), Ing. Eliška Králová (Krajský úřad 
Středočeského kraje - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí,), Jindřiška 
Krpálková (Arcidiecézní charita Praha), Marie Lienau (proFem o. p. s.), PhDr. Geraldina 
Palovčíková, CSc. (MV ČR), Zdeňka Prokopová (ROSA, o. s.), Ing. Hana Příleská (KÚ 
Zlínského kraje), JUDr. Dana Římanová (MS ČR), Ing. Mgr. Ivana Spoustová (proFem, o. p. s.), 
MUDr. Iva Truellová (MZ ČR), Bc. Michal Uhl (poradce ministryně Stehlíkové pro oblast 
rovných příležitostí žen a mužů), Mgr. Dagmar Úlehlová (Spondea o. p. s.) 

 

Program schůze: 

1. Zahájení, schválení programu, představení členek a členů, hostů  
2. Analýza situace v oblasti prevence domácího násilí za rok 2007 (informace členů a členek 

Výboru – statistické údaje z jednotlivých relevantních ministerstev o počtu případů domácího 
násilí včetně počtu případů o vykázání a čísla z neziskových organizací poskytujících přímé 
služby pro oběti 

3. Informace o kampani Rady Evropy k potírání násilí na ženách, včetně domácího násilí (Mgr. 
Barbora Holušová, MV ČR, národní kontaktní osoba)  

4. Pronásledování – situace u nás a v zahraničí (porovnání zahraničních přístupů k řešení dané 
problematiky – Zdena Prokopová, o.s. ROSA)  

5. Pronásledování - příprava podnětu pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
6. Příprava Národního akčního plánu boje proti domácímu násilí  
7.  Různé 
 

Průběh jednání: 

K bodu 1: 

Schůzi výboru předsedala PhDr. Marvánová Vargová (dále jen „předsedající“), která úvodem 
přivítala přítomné a požádala o schválení programu schůze. Program byl schválen. Následně 
předsedající vyzvala přítomné, aby se stručně představili. 

K bodu 2: 
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Se statistickými údaji o počtu případů domácího násilí včetně počtu vykázaných osob v roce 
2007 přítomné seznámily: 

- PhDr. Palovčíková (přehled o počtu vykázaných mužů a žen za rok 2007 v rámci PČR 
OOP Policie ČR, viz příloha č. 1; údaje vycházející z analýzy Bílého kruhu bezpečí 
„Vykázání/zákaz vstupu v ČR v roce 2007“ dostupné na stránkách 
http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=443),  která 
současně uvedla, že v průběhu dvou týdnů budou k dispozici další statistická čísla 
týkající se trestného činu domácího násilí 

- Ing. Králová (informace o činnosti Intervenčního centra ve Středočeském kraji, viz 
příloha č. 2 a 3). Ing. Králová dále uvedla, že policie při vykazování násilných osob 
v praxi postupovala nejednotně, nejednotný byl i postup soudů. Intervenční centra jsou 
nedostatečně věcně a personálně vybavena, je vhodné zvýšit počet azylových zařízení na 
krátkou dobu pobytu pro oběti. Kromě toho zmínila případ Občanské poradny 
v Nymburce zastřešující cca 5 poraden, která se zaregistrovala jako intervenční centrum – 
bez toho, že by byla navázána spolupráce s koordinačním intervenčního centrem 
Středočeského kraje v Rakovníku - ve smyslu metodického vedení a koordinace. 
Případná konkurence intervenčních center v kraji není zřejmě legislativně či organizačně 
řešena. Připojila se též k myšlence zakotvení skutkové podstaty trestného činu 
nebezpečného pronásledování, která byla diskutována na minulé schůzi výboru a pro 
vznik určitých služeb pro vykázané osoby. 

- Mgr. Úlehlová (údaje Intervenčního centra Jihomoravského kraje, viz příloha č. 4), která 
zejm. poukázala na vysoké procento dětí jako obětí či svědků domácího násilí a na 
varující počet hendikepovaných osob jako obětí domácího násilí. 

- PhDr. Hinková (údaje kraje Vysočina, viz příloha č. 5) 
- Z. Prokopová (statistika ROSA, o. s., viz příloha č. 6) 
- předsedající (údaje za KOORDONU, viz příloha č. 7). 

 
Prezentované statistické údaje budou předmětem diskuze a hodnocení na další schůzi výboru. 
 
K bodu 3: 

Mgr. Holušová informovala o kampani Rady Evropy k potírání násilí na ženách, včetně 
domácího násilí, která bude zakončena v červnu 2008. Kampaň má být vedena též na národní a 
regionální úrovni. V souvislosti s tím Mgr. Holušová požádala členky a členy výboru o 
součinnosti při přípravě informace o průběhu kampaně v ČR. Zároveň navrhla, že by mohla být 
z finančních prostředků MV vydána brožura zaměřená na domácí násilí, příp. by mohly být 
přeloženy materiály Rady Evropy ke kampani. Následnou debatu o formě zapojení ČR do 
kampaně Rady Evropy a jejích adresátech (odborná veřejnost, oběti domácího násilí, násilníci, 
soudci, státní zástupitelství a policie, veřejnost) předsedající uzavřela tak, že této otázce bude 
věnována část příští schůze výboru. Mezitím proběhne distribuce dostupných materiálů Rady 
Evropy ke kampani (jsou k dispozici též na stránce Rady Evropy http://www.coe.int – odkaz 
Stop domestic violence). 

 

K bodům 4 a 5:  

Na úvod přednesla Z. Prokopová příspěvek o problematice nebezpečného pronásledování (tzv. 
stalkingu – viz příloha č. 8).  Následně zástupci Ministerstva spravedlnosti (dále jen „MS“) 
informovali o připravených změnách právní úpravy občanského procesního a trestního práva 
dotýkajících se domácího násilí a zejm. o důvodech nezařazení skutkové podstaty trestného činu 
nebezpečného pronásledování do návrhu trestního zákoníku (blíže viz příloha č. 9). Návrh nové 
kodifikace obsahuje skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného vyhrožování (§ 321 
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návrhu), která podle MS dopadá i na případy nebezpečného pronásledování. Dále se připravuje 
nový trestní řád, který by měl upravit nová předběžná opatření. Ta by též mohla sloužit 
k ochraně obětí pronásledování. O případném pozměňovacím návrhu k trestnímu zákoníku, který 
by výbor inicioval, by již rozhodovala Poslanecká sněmovna. 

 
K tomu ministryně Stehlíková uvedla, že úkolem výboru je poskytnout expertní stanovisko 
k právní úpravě pronásledování. Proto navrhla zasadit se o zahájení veřejné debaty na toto téma a 
uspořádat konferenci v červnu 2008. Podnět připravený výborem by měl navrhnout zavedení 
nové skutkové podstaty nebezpečného pronásledování, o formě jejího zavedení by již rozhodli 
politici. 

Předsedající podpořila myšlenku uspořádání konference a navrhla, aby na příští schůzi výboru 
byl schválen příslušný podnět pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Za tímto účelem 
byla vytvořena pracovní skupina (Mgr. Hofmann, Mgr. Potměšil, Ing. Mgr. Spoustová, Z. 
Prokopová, PhDr. Marvánová Vargová a Mgr. Laurenčíková), která návrh podnětu připraví. O 
výstupech pracovní skupiny budou členové a členky výboru informováni emailem. 

 

K bodu 6: 

K přípravě Národního akčního plánu boje proti domácímu násilí byla též ustavena pracovní 
skupina (PhDr. Jára, MUDr. Truellová, M. Lienau, Mgr. Laurenčíková, Ing. Příleská, Mgr. 
Holušová, J. Krpálková, PhDr. Marvánová Vargová), která do příští schůze vytvoří první nástin 
akčního plánu.  

 

K bodu 7: 

Předsedající navrhla, aby se Mgr. Holušová stala členkou výboru. Jmenování provede v souladu 
se statutem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů předsedkyně Rady. 

 

Termíny schůzek: 

Pracovní skupina k pronásledování: čtvrtek 31. ledna 2008 ve 13 h 
Pracovní skupina k národnímu akčnímu plánu: pátek 8. února 2008 v 10 h 
Výbor pro prevenci domácího násilí: pátek 14. března v 10 h 
 
Místa jednání budou upřesněna. 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Přehled o počtu vykázaných mužů a žen za rok 2007 v rámci PČR OOP 
Příloha č. 2: Intervenční centrum ve Středočeském kraji – zhodnocení působení v roce 2007 s 
poznámkami o možnostech zlepšení, změny či doplnění stávající úpravy 
Příloha č. 3: Intervenční centrum ve Středočeském kraji - vybrané části výroční zprávy za rok 
2007 a statistická data související s činností IC 
Příloha č. 4: Statistika Intervenčního centra Jihomoravského kraje   
Příloha č. 5:: Statistika Intervenčního centra kraje Vysočina 
Příloha č. 6: Statistika ROSA, o. s. 
Příloha č. 7: Statistika KOORDONA 
Příloha č. 8: Stalking 
Příloha č. 9: Příspěvek Ministerstva spravedlnosti k důvodům nezařazení skutkové podstaty 
trestného činu nebezpečného pronásledování do návrhu trestního zákoníku 
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Příloha č. 10: Metodický pokyn MZ pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám 
ohroženým  domácím násilí 
Příloha č. 11: Intervenční centrum KHK – celková statistika 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Pacltová a JUDr. Jarmila Hanslová 

Schválila: PhDr. Branislava Marvánová Vargová 
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Příloha č. 01 Přehled o počtu vykázaných mužů a žen za rok 2007 
 

Přehled o po čtu vykázaných muž ů a žen za rok 2007 v rámci P ČR OOP (MOP)     
            

PČR správa       Muži    Ženy   Celkem    
hl.m. Prahy        50   1   51    
Středočeského kraje        66   0   66    
Jihočeského kraje        53   3   56    
Západočeského kraje        42   0   42    
Severočeského kraje        104   0   104    
Východočeského kraje        92   1   93    
Jihomoravského kraje        134   2   136    
Severomoravského kraje        241   1   242    

Celkem        782   8   790    
            
            
            
            
Počet vykázaných muž ů a žen - porovnání  I. pololetí roku 2007 s II. pol oletím roku 2007     
            

    S hl.m. S St č S Jč k S Zč k S Svč k  S Vč k  S Jm k S Sm k Celkem   
                       
Muži I. pol.    26 42 30 28 70 57 78 127 458  
Muži II. pol.    24 24 23 14 34 35 56 114 324  
Rozdíl   -2 -18 -7 -14 -36 -22 -22 -13 -134  
Ženy I. pol.    0 0 1 0 0 1 2 0 4  
Ženy II. pol.    1 0 2 0 0 0 0 1 4  
Rozdíl     1 0 1 0 0 -1 -2 1 0  
                       
Celkem muž ů a žen   51 66 56 42 104 93 136 242 790  
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Příloha č. 02 IC v SK - zhodnocení působení a poznámky ke 
zlepšení úpravy    STŘEDOČESKÝ  KRAJ 

 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při Poradně pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník 
 
Stručné zhodnocení 1.roku vykonávané ambulantní činnosti IC 
( poznatky, zkušenosti z vývoje praxe, nedostatky, návrhy na zlepšení či 
doplnění stávající právní úpravy ) 
 
Intervenční centra poskytují na základě § 60a zákona 108/2006 Sb. povinně 
pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím, tzn. nejen těm, o kterých 
se dozví od PČR na základě vykázání/zákazu vstupu, ale také těm, kteří se na 
IC obrátí tzv. přímo z ulice. 
 
Statistická data – celková za r.2007: 
IC Rakovník zahájilo svoji činnost 1.1.2007, kdy od samého začátku 
poskytovalo osobám ohroženým domácím násilím v rámci vykázání i bez 
ambulantní službu v plném rozsahu ( sociální, právní, psychologické služby ) 
Za období 1.1.-31.12.2007 bylo v evidenci IC Rakovník celkem 266 ohrožených 
osob, z toho se jednalo o 79případů vykázání/zákazu vstupu.  
Z hlediska absolutního počtu vykázání, došlo k největšímu počtu těchto 
případů v kraji Moravskoslezském – 213 (téměř 25 %). Za ním následují kraje 
Jihomoravský (82), Ústecký (81), Středočeský (79). V těchto 4 krajích došlo 
v roce 2007 k více než polovině všech vykázání v zemi (52,8 %) – ( statistika 
BKB ). 
Podrobnější rozbor statistických údajů je uveden v samostatném materiálu. 
 
PČR má zákonem stanovenou povinnost o každém případu vykázání/zákazu 
vstupu informovat do 24 hodin od vydání rozhodnutí příslušné IC ve svém kraji. 
Tato časová lhůta nebyla v počátku Policií dodržována, o každém takovém 
případu, kdy nebyla dodržena časová lhůta je informován krajský policejní 
metodik, který projednává nedostatek s příslušným útvarem PČR. Zjištěný 
nedostatek tak upozorňuje na nutnost dalšího proškolování policistů 
oprávněných rozhodnout o vykázání i v roce 2008. 
PČR zpočátku v určitých případech rozhodla nesprávně, tj. vydala zároveň 
rozhodnutí o zákazu vstupu a o vykázání.  Počet duplicitních rozhodnutí se 
dařilo v průběhu roku snížit  školením policistů na minimum ( setkání v rámci 
IDS, školení policistů v Dlouhých Rzích. V prvním roce činnosti PČR evidovala 
pouze děti přítomné policejnímu zásahu i násilnému incidentu, který zákroku 
předcházel. Ostatní děti v těchto domácnostech byly v době zákroku policie 
mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován, proto IC začalo od září 
ohroženým osobám, se kterými se dostala do kontaktu, klást otázku na 
skutečný počet dětí žijících v domácnostech, kde došlo k vykázání. 
 
Návrh: Z podnětu BKB a Intervenčních center lze doufat ve změnu povinností 
PČR, (zavedenou ze strany Policejního prezidia PČR závazným metodickým 
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pokynem), kdy budou policisté na místě incidentu se znaky DN zjišťovat 
celkový počet dětí (i v době zákroku nepřítomných) žijících v těchto 
domácnostech. Budou nadále probíhat školení i v r.2008. 
 
 
Vznik a registrace dalších IC ve Středočeském kraji  
Intervenční centra vznikla v roce 2007 v každém kraji. Jejich pracovníci 
absolvovali opakovaná odborná školení a praktické výcviky. V souvislosti se 
sdílením citlivých osobních údajů občanů jsou IC od 1.1.2007 napojena na 
útvary PČR prostřednictvím Krajských správ PČR. Patnáct IC  v roce 2007 
absolvovalo 8 celostátních metodických porad, jedna z nich byla poradou 
mezioborovou, tj. konala se za účasti všech policejních metodiků z ČR.  
Proto je velmi znepokojující vznik a registrace dalších dvou IC ve 
Středočeském kraji, bez jakékoliv návaznosti, komunikace a spolupráce se 
stávajícím IC v Rakovníku. Po konzultacích s Mgr.Vitoušovou ( BKB ), krajským 
policejním metodikem jsme se utvrdili v názoru, že by mohlo docházet 
k velkým nepřesnostem ve statistice jak BKB tak i PČR, nehledě na riziko 
neposkytnutí povinné pomoci dle zákona všem osobám ohroženým 
domácím násilím ( nepředání informace PČR např.v domnění, že ji již má jiné 
IC…). Tato skutečnost je v porovnání s jinými kraji v ČR ojedinělá, ostatní IC 
jsou od počátku stejně jako IC v Rakovníku metodicky vedena BKB, 
pracovníci jsou proškoleni a dále se vzdělávají. Pouze v Moravskoslezském 
kraji jsou 2IC – nicméně obě jsou právě pod metodickým vedením BKB, 
přesně definovaným územím působnosti. 
 
Návrh ale i otázka: Na základě zjištění této skutečnosti společné setkání se 
všemi zúčastněnými – KÚ, všechna IC, krajský policejní metodik, zástupci BKB – 
které by vedlo k úspěšnému vyřešení celé situace – nejspíše to bude otázka 
organizačního nastavení v kraji jako takovém. Vedení STř.kraje je informováno 
a jednání započnou co nejdříve. 
 
Není ovšem vyloučena otázka – zda je nějakým předpisem, organizačním 
schématem definován jednotný koordinační a metodický postup v krajích při 
žádoucím vzniku více IC pro rovnoměrné pokrytí území kraje. Dále zda je také 
zpracována představa nejen o metodikém vedení atd. ale i v návaznosti na 
sběr dat, jejich prezentování, předávání nadřízenému orgánu a jejich 
konečnou analýzu ( a to kterému subjektu– aby resorty nevyžadovaly a 
nezpracovávy vyžádana data každý pouze sám za sebe – určení toho 
hlavního vrcholného článku). Jakou úlohu by v uvedené struktuře měl sehrát 
BKB – dosud BKB svojí vlastní iniciativou odborně vedl vzniklá IC v krajích. 
 
Předběžná opatření navazující na policejní vykázání – práce soudů 
V mnoha případech policejních rozhodnutí o vykázání/zákazu vstupu podaly 
ohrožené osoby žádost o vydání předběžného opatření soudu, kterým chtěly 
vykázání prodloužit. Ne vždy bylo rozhodováno v kraji jednotně-rozhodování 
bylo citelně velmu subjektivní.  
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O výsledku rozhodnutí nemusí být IC soudem či PČR  informována, záleží na 
ohrožené osobě, zda o tomto podá sama informaci. V mnoha případech by 
ale znalost rozhodnutí usnadnila další práci IC při vedení konkrétního případu. 
 
V průběhu roku 2007, tj. prvního roku aplikační praxe zákona na ochranu před 
domácím násilím, se začaly ohrožené osoby obracet s žádostí o vydání 
předběžného opatření  přímo na civilní soudy, a to i v situacích, kterým 
nepředcházelo policejní desetidenní vykázání. Tyto případy nejsou centrálně 
evidovány a bylo by nutné žádat o informace jednotlivé okresní soudy v ČR.  
Cestou 15 intervenčních center nyní shromažďujeme dostupná data k tomuto 
způsobu vykazování. 
 
Stalking 
Poslední dobou se zvyšuje množství ohrožených osob, které nemají možnost 
svoji situaci řešit, neboť se jedná o typický stalking, na který naše zákony zatím 
nepamatují. V evidenci IC Rakovník je i takový případ, PČR může 
momentálně řešit maximálně formou přestupkového řízení, což nepomáhá 
řešit problém jako takový.  
Návrh:  doplnit právní normy o trestní čin pronásledování včetně vyhrožování 
 
 
Nedostatečné možnosti utajeného bydlení pro osoby ohrožené 
V rámci Středočeského kraje je za první rok praxe IC Rakovník evidentní, že 
nabídka a množství azylových ubytovacích kapacit je podstatně menší, než 
poptávka, utajené bydlení, kam by se mohla dopravit např.osoba ohrožená 
domácím násilím s dětmi ihned po incidentu, pokud nechce setrvávat ve 
svém bydlišti po vykázání násilné osoby, na krátkou dobu, nezbytně nutnou 
do zajištění náhradního bydlení ( azylu apod. ).  
 
 
Chybějící alespoň minim.služby pro vykázané osoby-násilníky, kteří chtějí 
něco pro sebe a svoji blízké v této věci dobrovolně učinit. 
Takové služby by mohly být součástí sociálních služeb. 
 
Přes výše zmiňované poznatky, nedostatky je jistě předpoklad k neustálému 
zlepšování a žádoucímu rozvoji této oblasti. 
 
 
Zpracovala 17.1. 2008  Ing. Eliška Králová 
 
Podklady: 

- statistické zpracování dat se zhodnocením krajského Intervenčního centra při 
Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník (Lucie Vaníčková 
Horníková),  

- Výroční zpráva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy za r.07 
- Podklady získané z OSPOD obcí III.typu a odborné články z tisku 
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Příloha č. 03 IC ve SK - části VZ a statistika 
 

 

Zpráva o činnosti za rok  2007 
– vybrané části a statistická data související s činností IC 

 
 
Personální obsazení 
 
 
Interní pracovníci – Intervenční centrum: 
 
p. Lucie Vaníčková – Horníková – vedoucí IC, koordinátorka pro DN 
p. Ludmila Kv ětoňová                  – sociální pracovnice IC (od 16.2.2007), okamžité     
                                                           ukončení k 20.8.2007 
sl. Petra Cinková, DiS.                  -  sociální pracovnice IC (od 1.9.2007) 
Je zřejmé, že jsou jednak problémy s obsazením zatím vyčleněných pracovních míst IC 
kvalifikovanými pracovníky, dále ovšem v tomto složení nemohou vykonávat činnost IC 
v plném rozsahu, jak by to potřeba z praxe vyžadovala. 
 
 
Externí pracovníci: 
 
Mgr. Jan Kindl – právní problematika klient ů IC i RP 
                   (od 1.3.2007)  dle potřeb klientů IC i RP, obvykle lx za 14 dní 
 
V prvních měsících roku 2008 budeme usilovat o další personální rozšíření IC. 
 
 
Intervenční centrum – oddělení Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Rakovník uskutečnilo v průběhu roku několik setkání Interdisciplinárních týmů. 
V regionálním i krajském tisku byly uveřejněny základní informace i články k nově 
vzniklé službě – pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti 
s policejním vykázáním.  
 
 
 
Oddělení Intervenční centrum 
 
     Od 1.1.2007 začalo fungovat v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních 
službách § 60 a) Intervenční centra - krizová pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím nové oddělení Intervenční centrum  Poradny pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy Rakovník.  
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     Vzhledem k redukci rozpočtu IC jsme se museli omezit v personálním obsazení pouze na 2 
hlavní pracovní poměry, vedoucí IC a koordinátorku v jedné osobě a sociální pracovnici, 
kterou jsme po proběhlém výběrovém řízení přijali od 16.2.2007. 
 
     Finanční dotace z MPSV byla na plnohodnotný provoz Intervenčního centra  
nedostačující, na základě pololetního vyúčtování byla provedena Krajským úřadem SK 
Odborem sociálních věcí úprava rozpočtu a byly posíleny finanční prostředky alespoň na 
přijatelnou úroveň (dle fin.možností krajského úřadu-odboru SV). 
     V průběhu roku jsme řešili  problém časové a místní dosažitelnosti služeb IC, problém 
pohotovostí o víkendech a svátcích, chybějící služební vozidlo atd. 
 
 
 
 
 
 
Práce s klientelou - Intervenční centrum 
 
 
    V roce 2007 bylo vzato do evidence Intervenčního centra celkem  266 případů. Z toho 
bylo 79  případů vykázání nebo zákazů vstupu, 2 opakovaná vykázání. 
 
 
Počet kontaktů podle pracovníka IC 
 
Kontakty Vaníčková – 

Horníková 
p. Květoňová DiS. Cinková Mgr. Kindl 

telefonních 306 314 139 5 
osobních 34 34 14 48 
celkem 340 348 153 53 
 
 
 
 
 
Kontakty (konzultace, intervence)  podle způsobu vedení 
 
telefonické 
kontakty 

osobní 
kontakty 
 

Písemné 
kontakty 

Jednání 
s institucí 
PČR 

Jednání 
s institucí 
OSPOD 

Jiné 
 

1.077 130 221 222 334 0 
 
 
Počet kontaktů s Policií ČR: 

- telefonické          210              telefonátů 
- osobní                   12              návštěv 
- setkání/semináře   17              setkání ( Dlouhé Rzi, Jesenice, Rakovník, Beroun,  
                                                      Kladno ) 
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Věk ohrožených osob, které byli kontaktovány IC – v evidenci pouze u vykázání/zákazu 
vstupu: 
 

Do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let Nad 50 let 
3 12 31 19 15 

 

 

Pohlaví ohrožené osoby v rámci vykázání/zákazu vstupu: 
 

Žena 77 
Muž 4 
 
Vztah mezi OO a NO – v rámci vykázání/zákazu vstupu: 

 

manželé Rozvedení 
manželé 

Druh/družka 
 

Potomci/senioři Sourozenci Jiný vztah 

44 7 19 6 1 4 
 

Počet nezletilých dětí přítomných incidentu – v rámci vykázání/zákazu vstupu: 
- 87 nezletilých dětí 

 

 
DN páchané pod vlivem omamných látek 
 
Bez vlivu drogy alkohol 
141 – nebyl evidován PČR 6 119 
 
Agresivita 
 
Leden 2007          z celkem 18 evidovaných případů 8 zranění  – 44,5% 
Únor 2007            z celkem 28 evidovaných případů 7 zranění  – 25% 
Březen 2007         z celkem 20 evidovaných případů 5 zranění  – 25% 
Duben /2007         z celkem 16 evidovaných případů 7 zranění  – 43,8% 
Květen 2007         z celkem 20 evidovaných případů 13 zranění – 65% 
Červen 2007         z celkem 19 evidovaných případů 12 zranění – 63% 
Červenec 2007      z celkem      evidovaných případů    zranění  – 59,1% 
Srpen 2007           z celkem       evidovaných případů   zranění  -  43,3% 
Září 2007              z celkem       evidovaných případů   zranění   - 23,1% 
Říjen 2007            z celkem       evidovaných případů    zranění  - 33,3% 
Listopad 2007      z celkem       evidovaných případů    zranění –  53,3% 
Prosinec 2007      z celkem        evidovaných případů    zranění –  53,3% 
 
 
(Celkové zpracování nebylo v detailech ještě doplněno do konečné podoby z pracovních 
podkladů. ) 
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Počet klientů z jednotlivých regionů 
 
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná 

Hora 
Mělník Mladá 

Boleslav 
Nymburk Příbram Rakovník 

16 12 104 7 4 10 19 8 26 35 
 
Praha 
venkov 
25  
 
    V roce 2007 bylo realizováno  23  výjezdů (Nymburk, Praha, Beroun, Kladno, Mělník, 
Mladá Boleslav, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram), při kterých se uskutečnilo setkání 
v rámci budování  Interdisciplinárních  týmů (zástupce PČR, MěP, OSPOD, soudu, 
rodinných poraden) .  
Zároveň IC navštívilo 2 setkání velitelů PČR a MěP ve školicím zařízení PČR 
v Dlouhých Rzích, kde byl seminář a prezentace DN, kterých se zúčastnilo cca 120 
policistů, jeden seminář proběhl v Jesenici v rámci IZS. 
 
 
Celkem v RP i IC bylo v evidenci v l. pololetí 2007  
 
Celkem vedeno případů v RP a IC………při nesrovnatelně menším počtu pracovníků IC 
 
Počet případů RP Počet případů IC Celkem 

356 266 622 
 
Celkem v RP a IC bylo provedeno konzultací (kontaktů, intervencí ) v roce 2007 
 
Počet konzultací RP Počet konzultací IC Celkem 

2.012 2.059 4.071 
 

 
Zpracovaly: PhDr. Marcela Škábová 
     Martina Truxová 
                               Magda Kratochvílová 
                               Lucie Vaníčková - Horníková 
 
PhDr. Marcela Škábová  
ředitelka 
 
Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník 
tel.: 313 512 657, 604 501 144 
r.poradna@quick.cz  

 
 
 
 
ZPRACOVÁNÍ  UPRAVENÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY – Ing. Eliška Králová 
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Příloha č. 04 Statistika Intervenčního centra Jihomoravského kraje 
 
 

 
 
kontakty celkem  z toho 

ambulantní 
z toho telefonické z toho 

terénní 
z toho  

e-mail/dopis 
1199 325 804 3 67 

s klienty/profesní s klienty/profesní s klienty/profesní s klienty/profesní s klienty/profesní 
975/224 321/4 606/198 3/0 45/22 

 
 
OO – ohrožená osoba 
NO – násilná osoba 
 
 
Intervenční centrum pro Jihomoravský kraj  - SPONDEA Brno

klienti z vykázání nízkoprahoví kl. 
   celkový počet 83 289 
- z toho OO ženy 76 264 
- z toho OO muži 7 25 
vztah mezi OO/NO   
- manželé 44 193 
- druh/družka 16 35 
- zletilé dítě/rodič 17 26 
- nezletilé dítě/rodič 3 4 
- rozvedení manželé 3 14 
- jiný/nezjištěný 0 17 
věk ohrožených osob   
    - do 30 let 11 53 
    - do 50 let 53 119 
    - do 70 let  15 29 
    - nad 71 let 4 14 
věk nezjištěn 0 72 
jiné   
hendikepovaných 
ohrožených osob 

4 26 

počet případů/rodin, ve 
kterých bylo přítomno 
nezletilé dítě 

49 rodin/93dětí 154/256 

ohrožené osoby přijaty na 
krizový pobyt 

  

zletilé osoby --- 4 
rodiče s dětmi 
matky/děti 

--- 20matek/38dětí 
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Příloha č. 5 Statistika IC Vyso čina 2007 
    

    

vykázání celkem 32   

z toho:                       

opakovaných vykázání či zákazu vstupu    2   

      

počet kontakt ů s klienty celkem   292  

z toho:    

telefonické a e-mailové (veškeré kontakty s klientelou včetně vykázání) 220  

osobních  (veškeré kontakty s klientelou včetně vykázání) 72  

    

POČET KONTAKTŮ S OHROŽENÝMI OSOBAMI      

NA ZÁKLAD Ě VYKÁZÁNÍ/ZÁKAZU VSTUPU CELKEM: 148   

z toho:     

telefonický 129  

písemný    

osobní v IC 14  

osobní v místě bydliště - výjezd 5  

     

POHLAVÍ násilné osoby muž 30  

 žena 0  

    

POHLAVÍ ohrožené osoby muž 1  

 žena 30  

    

VĚK ohrožené osoby - po čet do 20 let 1  

 21-30 let 1  

 31-40 let 14  

 41-50 let 7  

 51-60 let 2  

 61 - 70 let  1  

 71 - 80 let 3  

 80 a více let  2  

    

VZTAH mezi ohroženou a násilnou osobou - po čet manželé 17  

 druh/družka 5  

 partneři 0  

 rozvedení manželé 2  

 sourozenci 0  

 zletilé dítě / rodič 4  

 nezletilé dítě / rodič 0  

 vnuk (vnučka) / prarodič 0  

 jiný 2  

Počet dětí      
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dle P ČR - celkem přítomných incidentu a zákroku   neuváděno  

dle IC - celkem dětí v domácnostech žijících  počet domácností s dětmi 25  

 v nich celkem dětí 44  

    

POČET PROFESNÍCH KONTAKTŮ (IDS - OSPOD, PČR, apod. )   

NA ZÁKLAD Ě VYKÁZÁNÍ/ZÁKAZU VSTUPU CELKEM: přibl.400   

z toho:     

telefonický      

písemný      

osobní       

    
    
    

Návrh na p ředběžné opat ření soudu       

podáno po vykázání    16  

podáno bez vykázání   1  

spolupráce na vypracování návrhu na PO   4  

       

       

       

    
Poskytnutá služba ze strany IC  - počet      

       

       

       

    
Zákonná lh ůta 24 hodin ze strany P ČR byla dodržena  - počet    
ano      
ne   3  
    
Zákonná lh ůta 48 hodin ze strany IC byla dodržena  - počet    
ano      
ne   2  
    
Prostor pro další informace a údaje:      
Oli, některé věci jsme v rámci IC začali sledovat až na podzim-např.prozesní kontakty,takže jde o odhad.  
Nesplnění lhůt jsem ze str.policie hlásila snad jednou,jinak jsem si to vyřídila s policií. Já měla 
2xnedodrženo,  
protože mi to policisté nezavolali a nešel fax.      
Jana      
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ROSA – Informa ční a poradenské centrum pro ženy-ob ěti domácího násilí 
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, tel./fax: 00420–24 1 432 466, 602 246 102,  
e-mail: info@rosa-os.cz, http://www.rosa-os.cz  
IČO: 68405359, Bank.spojení: 0008399319/0800 
 
 

 
 Statistika ROSY:                   21.1.2008 
                                           
 
počet osobních konzultací za rok 2007................2 282 
počet telefonních konzultací za rok 2007.............1 705 
internetové poradenství za rok 2007................ ...275 
celkem:                                              4262 

 
 
 
 
Zdena Prokopová, místop ředsedkyn ě o.s.ROSA                              
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Příloha č. 07 Statistika Koordona 2007 
 

Přehled o po čtu klientek a konzultací v roce 2007      
       

Název 
organizace  Po čet osobních  konzultací * 

Telefonní 
konzultace  

Internetové 
poradenství  

Azylové 
ubytování 
ženy  

Azylové 
ubytování 
děti   

Acorus             
Elektra             
Elpis Karviná 247          
Elpis Třinec 669          
Elpis Havířov  420          
Elpis Ostrava 209 99 35 0 0  

Magdala 
179 (nejsou zahrnuty pobytové 
klientky) 1018 0 239 321  

Magdalenium  628 171 12 21 21  
Most k životu            
Občanská 
poradna Nymburk             
Persefona  464 634 34      
proFem             
Rosa  2 282 (837 AD + 1445 Rosa) 1705 275 24 27  
             
       
konzultace = 30 minut *      
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ROSA – Informa ční a poradenské centrum pro ženy-ob ěti domácího násilí 
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, tel./fax: 00420–24 1 432 466, 602 246 102,  
e-mail: info@rosa-os.cz, http://www.rosa-os.cz  
IČO: 68405359, Bank.spojení: 0008399319/0800 
          

STALKING  
Zdena Prokopová 
místopředsedkyně o.s. ROSA  
18.1.2008 
 
 
Stalking-pronásledování se používá k získání moci a kontroly nad druhou osobou, 
k znejistění této osoby, k nátlaku. 
 
 
Obecně  je můžeme  definovat  jako obtěžující a zastrašující chování, které může mít podobu 
výhružek, 
 
 -vyhledávání fyzické blízkosti s obětí ( na příklad- čekání před prací, pronásledování oběti 
po ulici, posedávání v autě, nebo postávání před zaměstnáním, domem, kde bydlí oběť), dále  
 
- navazování kontaktu s obětí prostřednictvím -telefonátu, hanlivých sms, zpráv- 

emailů, nebo jinými komunikačními kanály – ( př. dopisy, nechávání vzkazů, posíláním 
nechtěných dárků) či prostřednictvím třetích stran( kontaktováním rodiny, nebo přátel 
obětí) 

 
-  Objednávání služeb a zboží na jméno oběti, využívání osobních dat ( na příklad-   
    umisťování falešných inzerátu do novin nebo na internetu, objednávání zboží atd.) 
 
-   Navádění třetích stran k navazování kontaktu s obětí. 
 
Pronásledování bývá často doprovázeno vlastním fyzickým násilím, nebo  vyhrožováním 
zranění obětí, či její rodině, přátelům, či domácímu zvířeti. 
Často toto pronásledování je kombinováno  právě demonstrací mocí ( přímé či nepřímé) ale i 
ničením věcí – propíchnutými pneumatiky u auta, poškození vozidla či jiného majetku oběti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V České republice zatím nebyl proveden žádný reprezentativní výzkum pronásledování 
v populaci. 
 Upozorňují na něj neziskové organizace, nebo se o něm hovoří v médiích , pokud 
 pronásledování   končí  zabitím oběti. 
 
 Nemáme zde žádné legislativní opatření, jednání takových pachatelů se leckdy šetří pouze 
přestupkovým řízením.  Oběť není chráněná a  pachatel není potrestán, ani se mu nesčítají 
jeho  jednotlivé přestupky. 
Největší skupinou pronásledování tvoří bývalé partnerky ( výzkum Meloy-1998), a to 
potvrzuje i naši hypotézu, že ukončením vztahu násilí nekončí, právě naopak bývá zde daleko 
větší nebezpečí, pachatel si chce stále udržet moc a kontrolu nad svou obětí. Kromě toho se 
často stávají i oběťmi pronásledování i přátelé , členové rodiny, či kolegové v práci, někdy i 
pomáhající organizace. 
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Z praxe naší organizace , i ze zahraničí víme, že jednou z taktik pachatelů, jak si udržet 
kontrolu nad obětí je- že se snaží přes dítě oběť kontrolovat, např. tím, že dítěti zakoupí drahý 
mobilní telefon, nejlépe i s možností fotografování, a také pak vyžadují, aby dítě mělo mobil 
stále při sobě, aby tak mohl jak dítě , tak bývalou partnerku kontrolovat 
Statistiky z Německa ukazují : 
 
-   že 12 % populace se stalo obětí pronásledování, 
-   80% obětí pronásledování jsou ženy, 
-   90% pachatelů – jsou muži. 
-   60% obětí pachatele zná, často se jedná o bývalého partnera  
-   80% žen, které pronásleduje jejich bývalý partner zažívaly v době trvání vztahu s tímto  
     mužem násilí z jeho strany 
 
 
Studie z roku 1998(Tjaden-Thoennes) provedená v USA ukazuje, že: 
 
 
-   Každá 12.žena a každý 45.muž se v průběhu svého života stane obětí pronásledování 
-   77% žen, obětí pronásledování zná pachatele 
-   81% žen, které jsou pronásledovány současným či bývalým partnerem je tímto partnerem  
     fyzicky napadena 
-   Průměrná doba pronásledování je 1,8 roku, je-li pachatelem bývalý partner- průměrná doba  
     pronásledování byla 2,2 roku. 
 
 
Studie z roku 1999 ( McFarlane et al) se v USA zabývala souvislostmi mezi 
pronásledováním a vraždami, či pokusy o vraždu, které byly spáchány bývalými 
partnery. 
 
-  Bylo zkoumáno 141 případů vražd a 65 pokusů vražd. 
-  Ukázalo se, že v 76% případů vražd a 85% případů pokusů-byly oběti vystaveny po dobu  
   1 roku pronásledování ze strany pachatele. 
-  54% žen, které byly zabity, před tím oznámilo pronásledování na policii 
 
Tato studie ukazuje  na vztah mezi partnerským násilím , pronásledováním a vážným 
ohrožením života obětí.  
Proto je vždy nutné myslet na vysoké riziko ohrožení obětí při pronásledování, pokud již 
dříve v tomto vztahu docházelo k násilí. 
 
Stalking- čili pronásledování je postihováno v USA - ve všech státech Unie 
specifickou právní úpravou . 
 
 Definice pronásledování je obvykle stanovena v trestním zákoně a oběť si může požádat o 
vydání tzv. ochranných opatření ve většině případů přímo soud. Maximální délka těchto 
opatření je různá podle státu, , někde např. v Montaně může být i trvalého rázu. Dojde-li 
k porušení zákazu kontaktování, nebo přiblížení hrozí pachateli vysoké peněžité tresty až po 
nepodmíněné tresty, někde je pachatelům soudně nařízeno také účast v programech  pro 
pachatele násilí. 
 
Pronásledování je trestné i v Kanadě, Japonsku ,ale i dokonce v Číně. 
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V Evropě je pronásledování trestné např.  – ve Švýcarsku, Rakousku a Německu, 
Nizozemí a dalších. 
 Od 1. července 2006 vstoupil v účinnost zákon postihující pronásledování v Rakousku. 
Iniciativa pro přijetí tohoto zákona vznikla  v roce 2003 ve Vídni, kde se konala mezinárodní 
konference o pronásledování, která byla uspořádána Vídeňskou radnicí. Ochrana oběti 
pronásledování je v Rakousku zakotvena jak v trestním zákoně , tak v občanském právu. 
Odsouzení za pronásledování může být až na dobu jednoho roku, za rok od účinnosti od 
tohoto zákona bylo již 400 odsouzených. 
V rámci občanského práva může oběť požádat místní soud o vydání ochranných opatření, 
jako na příklad: zákaz kontaktování oběti, zákaz přiblížení se k oběti, zákaz objednávání zboží 
na jméno oběti, zákaz zveřejňování osobních dat. 
 
Od 1.ledna 2007 je Stalking- pronásledování- trestné i v Německu, kdy může být 
pachatel odsouzen až na tři roky odnětí svobody. 
 
Vzhledem k tomu, že při pronásledování (Stalkingu ) dochází k velké traumatizaci oběti, 
psychickému  teroru ,dochází pak ke  vzniku řady emočních poruch až k pocitům totální 
beznaděje, ochromení, někdy i k pokusům o sebevraždu, či  k psychickému  onemocnění. 
 
Dopady na oběti jsou velké : 
 
- od nespavosti,  
- záchvatů strachu,  
- až po sociální izolaci, nebo vynucenou změnu bydliště, či pracoviště. 
- řada obětí může trpět posttraumatickou stressovou poruchou. 
- stalking ( pronásledování) může trvat dokonce i roky. 
 
 
Pro oběti je nutné : 
 
- aby braly vyhrožování vážně, protože pronásledování je nebezpečné a 

nepředvídatelné.Zvláště nebezpečný  typ je  pronásledování  , pokud pachatel mluví o 
sebevraždě, či vraždě, nebo v době, kdy se ho snaží oběť opustit a ukončit vztah.  

- Je důležité přerušit s pachatelem jakýkoliv kontakt, nereagovat na jeho snahy  o 
uskutečnění kontaktu. 

- Uschovat si důkazy pronásledování( sms, foto poškozených věcí) , požádat o pomoc 
příbuzné, ale i spolupracovníky v práci .  

- Pak je nutné kontaktovat policii, mít sestavený bezpečnostní plán a v řadě situací využít 
ubytování v utajeném azylovém domě 

- Intenzitu stalkingu( pronásledování) nelze ovlivnit žádným „ ústupkem“, na příklad  
setkáním, či vysvětlujícím rozhovorem. 

 
Takovéto kompromisy nemají vůbec význam, pachatel je pak považuje za svůj úspěch a 
potvrzuje si , že jeho pronásledování je správné a přináší mu to, co on chtěl. 
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Příloha č. 9 k Záznamu ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí ze dne 18. ledna 2007 

 
 

Příspěvek Ministerstva spravedlnosti k důvodům nezařazení skutkové podstaty trestného činu 
nebezpečného pronásledování do návrhu trestního zákoníku 

 
 
Návrh trestního zákoníku zachovává skutkovou podstatu trestného činu podle § 197a 

platného trestního zákona, výstižněji jej však pojmenovává jako trestný čin nebezpečného 
vyhrožování. Tento trestný čin je zařazen do ustanovení § 321 návrhu trestního zákoníku a 
proti stávajícímu znění rozšiřuje okruh okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby 
v odstavci druhém, je tedy proti stávající úpravě přísnější.  

 
Autoři návrhu trestního zákoníku zvažovali, zda vedle uvedeného ohrožovacího 

deliktu doplnit do návrhu trestního zákoníku skutkovou podstatu, která by na tzv. nebezpečné 
pronásledování dopadala. Po podrobném posouzení problematiky však dospěli k závěru, že 
zařazení této skutkové podstaty do návrhu trestního zákoníku by nejen možnému opakování 
obdobných případů nemohlo nikdy zcela zabránit, naopak by ale mohlo přinést další 
problémy při jeho uplatňování v praxi. Přitom vycházeli jednak z poznatků o zahraničních 
úpravách, jež bylo možno v tak krátké době shromáždit (zejména německé, rakouské a 
z některých států USA), z nichž je patrno, že státy přistupují k řešení této problematiky 
naprosto rozdílným způsobem, přičemž žádná z těchto variant nebyla uznána za vyhovující 
našim podmínkám. Vedle toho vzali v úvahu, že základním ohrožovacím deliktem, 
dopadajícím na závažná jednání tohoto typu, je v našem trestním právu již zmíněný trestný 
čin nebezpečného vyhrožování podle § 321 návrhu trestního zákoníku. Vycházeli i ze 
skutečnosti, že role trestního práva je především represivní, zatímco preventivní funkce, jež je 
namnoze, zejména v obdobných souvislostech, vyvolavších značnou publicitu, přeceňována, 
je jen subsidiární, a že pouhým zavedením nové skutkové podstaty do platné právní úpravy 
nemůže být nikdy zcela zabráněno opakování protispolečenského jednání podobného typu.  

 
Při úvahách o možném legislativním řešení nebylo možno pominout ani fakt, že 

formulace takové skutkové podstaty by byla značně problematická i z pohledu vymezení 
objektivní stránky trestného činu – tedy popisu vlastního stíhatelného jednání, a to nejen 
z důvodu přechodu na formální pojetí v trestním zákoníku, které vyžaduje maximálně přesný 
popis konkrétních znaků skutkové podstaty trestného činu, ale i ve vztahu k dovoleným 
jednáním, které však mohou v určitých souvislostech nést znaky intenzivního „sledování“. 
Tedy jednání, pro toho, kdo je jeho předmětem, až obtěžujícího, přitom však motivovaného 
nikoli trestněprávně postižitelným škodlivým záměrem, ale snahou po získání dostupných 
informací za účelem informování veřejnosti. Na tomto principu pracuje např. řada 
investigativních novinářů a autoři považovali za nežádoucí předkládat Parlamentu návrh, 
v němž by formulace skutkové podstaty byla následně předmětem obsáhlých diskusí, zda již 
nepřekračuje dovolené meze a nejde fakticky o nepřípustné omezování svobody projevu a 
práva médií na získávání a zveřejňování informací. 

 
S ohledem na všechny tyto skutečnosti, na existující právní úpravu, která je podle 

autorů návrhu trestního zákoníku i pro tento účel dostačující, a vzhledem k problematičnosti 
takové úpravy, která nebyla ani předmětem připomínkového řízení resortů, ani se požadavek 
na zařazení této skutkové podstaty neobjevil v připomínkách veřejnosti (včetně odborné 
veřejnosti), bylo rozhodnuto skutkovou podstatu podobného charakteru do návrhu trestního 
zákoníku nezařazovat. 
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Příloha č. 11 Intervenční centrum KHK 
 
  
 
 
 
 
 
 

        
okres  

2007 
Hradec Králové 

Rychnov 
nad 

Kněžnou 
Náchod Trutnov Jičín 

počet 
vykázání 
CELKEM 

 
leden 1 0 1 3 0 5  
únor 1 0 0 2 0 3  

březen 0 2 0 2 0 4  
duben 2 1 0 3 0 6  
květen 1 0 1 2 0 4  
červen 1 0 1 0 0 2  

červenec 0 0 1 0 0 1  
srpen 0 0 0 0 1 1  
září 0 1 0 1 0 2  
říjen 1 2 0 1 0 4  

listopad 0 1 0 1 0 2  
prosinec 0 0 0 0 0 0  
součet 7 7 4 15 1 34  

        
Vypracovala: Bc. Vendula Brožová       

Datum:  2.1.2008       


