Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2015
Vykázání IC
V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2015 dle evidence intervenčních
center evidováno 1317 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na
základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s
uplynulým rokem 2014 je to o 61 případů vykázání méně. Z toho ve 182 případech
se jednalo o vykázání opakované.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání
Hl. město Praha
195 případy
Ústecký
166 případů
Moravskoslezský 119 případů
Jihomoravský
119 případů
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2182 osob za ohrožené, z
toho 182 muže a 1434 žen a 566 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy
násilí v manželských soužitích (517) a soužitích nezletilé dítě - rodič (442).
Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (662). V
případech vykázání se jednalo o 780 domácností s nezletilými dětmi, v nichž
vyrůstalo 1345 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 745 návrhů na
předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních), z toho ve 580 v návaznosti na vykázání, ve 165
případech se jednalo o podání těchto návrhů bez předchozí realizace vykázání.
V případech vykázání je intervenční centrum povinno dle § 60a, zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, kontaktovat do 48 hodin od doručení Úředního záznamu
o vykázání, osobu ohroženou a nabídnout ji navazující sociální pomoc. Z celkového
počtu vykázání v roce 2014 osoby ohrožené ve 1190 případech pomoc IC přijaly, ve
443 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.
Nízkoprahový režim IC
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc
intervenčních center v ČR celkem 4989 osob ohrožených, z toho 4136 žena a 420
mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 433 dětí.
Ve 1528 případě zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v
448 případech se jednalo o družská soužití a 413 případů se týkalo soužití exdružkadruh.
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