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Graf č. 1.:
Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:

V České republice bylo v období od 1. 1. 2007 do 31. 12.2011 realizováno, dle evidence intervenčních
center v ČR celkem 4 818 vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Nejvyšší počet vykázání je
evidován v roce 2011, nejnižší v roce 2008, kdy počet vykázání dosahuje přibližně poloviny vykázání ve
srovnání s rokem 2011.

Graf 2.:
Srovnání jednotlivých krajů – 1.1.2007 – 31.12.2011:

Za sledované období byl nejvyšší počet vykázání evidován v Moravskoslezském kraji (677) dále pak
v kraji Ústeckém (637) a Jihomoravském (441).
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Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích (2007 – 2011)
Graf 3.: Jednotlivé kraje – Jihočeský:

Graf 4.: Jednotlivé kraje – Jihomoravský:
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Graf 5.: Jednotlivé kraje – Karlovarský:

Graf 6.: Jednotlivé kraje – Královehradecký:
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Graf 7.: Jednotlivé kraje – Liberecký:

Graf 8.: Jednotlivé kraje – Moravskoslezský:
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Graf 9.: Jednotlivé kraje – Olomoucký:

Graf 10.: Jednotlivé kraje – Pardubický:
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Graf 11.: Jednotlivé kraje – Plzeňský:

Graf 12.: Jednotlivé kraje – Hlavní město Praha:
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Graf 13.: Jednotlivé kraje – Středočeský:

Graf 14.: Jednotlivé kraje – Ústecký:
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Graf 15.: Jednotlivé kraje – Vysočina:

Graf 16.: Jednotlivé kraje krajů – Zlínský:
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Graf 17.: Z celkového počtu 1430 vykázání na jednotlivé
měsíce připadá - 2011:

V roce 2011 eviduje Asociace pracovníků intervenčních center, o. s. (APIC) 1430 případů vykázání
násilné osoby ze společného obydlí. Nejvyšší počet vykázání je evidován v měsíci prosinci (135),
nejnižší pak v měsíci srpnu (93).

Graf č. 18.: Na jednotlivé kraje připadá - 2011:

Za sledované období bylo v České republice evidován nejvyšší počet vykázání v kraji Ústeckém
(202), dále pak kraji Karlovarském (137) a Moravskoslezském (135). Nejnižší počet vykázání pak
v kraji Plzeňském, kraji Vysočina a kraji Královehradeckém.
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Graf č. 19.: Počet opakovaných vykázání - 2011

Z celkového počtu 1430 vykázání bylo 170 vykázání opakovaných .

Graf č.20.: Počet ohrožených osob - 2011

V rámci realizovaných vykázání bylo přímo ohroženo chováním násilné osoby 1 446 žen, 173 muži a
441 dítě.

12

Graf č.21.: Věkové rozložení ohrožených osob (vykázání) - 2011

Nejohroženějšími byly v případech vykázání osoby ohrožené ve věkové kategorii 31 – 40 let (481),
dále pak 41 – 50 let (344) a 21 – 30 let (261).

Graf č. 22.: Vztah mezi ohroženou a násilnou osobou (vykázání) - 2011:

Nejčastěji docházelo k násilnému chování ve svazcích manželských (585), dále pak v družských
soužitích (488). Třetí nejpočetnější kategorií v tomto směru jsou vztahy mezigenerační, kdy násilnou
osobou bylo zletilé dítě vůči rodiči (351).
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Graf č. 23.: Počet ohrožených rodin s celkovým počtem dětí
v těchto rodinách (vykázání) - 2011:

Celkový počet vykázání zasáhl 836 rodin s nezletilými dětmi, v nich bylo násilným chováním ohroženo
2016 dětí. Z toho ve 441 případu byly nezletilé děti ohroženy přímo (primárně) ze strany násilné
osoby a policisté tyto při úkonu vykázání označili jako osoby ohrožené, čímž byly chráněny stejnými
právy, jako osoby ohrožené dospělé (zletilé).

Graf č. 24.: Počet intervencí a kontaktů – 2011:

Celkově intervenční centra v ČR realizovala 24 477 kontaktů a intervencí s uživateli služby, z toho
10 780 kontaktů a 13 697 intervencí.
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Graf č.25.: Počet uživatelů – 2011:

Pomoc intervenčních center v ČR vyhledalo za sledované období celkem 6 996 uživatelů, z toho ve
3 951 případě se jednalo o první kontat se službou IC.

Graf č.26.: Počet uživatelů na lůžku – 2011:

Z celkového počtu uživatelů jich 66 využilo možnosti pobytu na krizovém lůžku, což činilo 497 dní.
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Graf č.27.: Právní podání - 2011

Za sledované období podali uživatelé za pomoci pracovníků IC celkem 1 208 právních návrhů
k příslušným okresním soudům. Z toho 698 návrhů na předběžné opatření ve smyslu ust. § 76b, 273b
o. s.ř. (v souvislosti s vykázáním 555, bez návaznosti 143) a 510 jiných právních podání (např. žaloba
o rozvod maželství, žaloba na vyklizení bytu, apod.).

Graf č.28.: Druh poskytnuté služby v intervenčním centru
v názvanosti na vykázání násilné osoby ze společného obydlí 2011
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Graf č.29.: Nedodržení lhůt - 2011
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