Domácí násilí
Část 1
Pojem „domácí násilí“
1. Co všechno se skrývá za pojmem domácí násilí?
Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé, eskalující, fyzické, psychické, ekonomické nebo
sexuální násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí1 mezi blízkými osobami.
Jednotlivé útoky mohou mít různou podobu; od zesměšňování, slovního napadání, sociální izolace
až po vydírání, vyhrožování nebo fyzické útoky. Domácí násilí, přestože se často odehrává
pouze v soukromí „za zavřenými dveřmi“, je protiprávní. Podle dosažené intenzity může jít buď
o přestupek,2 nebo trestný čin.3
2. Kdo může být domácím násilím ohrožen?
Osobami ohroženými domácím násilím mohou být muži i ženy. Zvlášť zranitelnou skupinu
představují děti, senioři a handicapované osoby. Pro domácí násilí je charakteristické především
striktní rozdělení rolí na osobu, která je původcem násilí, a oběť. Protože domácí násilí samo
od sebe neustane, je žádoucí nepříznivou situaci co nejdříve řešit, ať už trestněprávní, nebo
civilněprávní cestou.
3. Co není domácí násilí?
Byť by se jednalo o soužití plné hádek, konfliktů a napadání, nepůjde o domácí násilí, pokud proti
sobě stojí jedinci přibližně na stejné pozici (domácí násilí se odehrává vždy mezi agresorem
a strachem ochromenou obětí, jejichž role se nikdy nevymění). Za domácí násilí dále nelze
považovat jednorázový incident nebo případ, kdy jednotlivé útoky páchá osoba nežijící4 s obětí
ve společném obydlí.
4. Kdy půjde o stalking?
Trestný čin nebezpečné pronásledování5 (neboli stalking) zpravidla zahrnuje dlouhodobé,
nevyžádané a obavy vyvolávající kontaktování oběti známou nebo neznámou osobou. Stalker
narušuje soukromí oběti opakovaným vyhledáváním kontaktu s ní (ať už prostřednictvím e-mailu,
telefonu, osobně, nebo i jinak). Oběť následně čelí např. vyhrožování, slovnímu nebo fyzickému
napadání, kontrole, sledování, urážkám nebo citovému vydírání. Podstatou uvedeného trestného
jednání není úmysl pachatele oběť nebo jemu blízké osoby napadnout, zranit či usmrtit, ale vznik
jeho důvodných obav. Některé případy nebezpečného pronásledování bývají označovány jako tzv.
„pokračující domácí násilí“, a to když role zúčastněných osob zůstanou po odchodu ze společné
domácnosti stejné, pouze k incidentům již dochází mimo společné obydlí (často v jeho okolí,
v okolí pracoviště nebo jiných místech, kde se oběť pravidelně vyskytuje). Ochrana obětí stalkingu
spočívá stejně jako u obětí domácího násilí v rovině trestněprávní6 i civilněprávní.7 Odborné
poradenství, psychologická podpora a pomoc při uplatňování práv obětí jsou poskytovány
v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Část 2
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím
1. Na koho se může osoba ohrožená domácím násilím obrátit?
Podle okolností každého případu je možné kontaktovat:
Může jít o dům, byt, hotel, ubytovnu nebo i zahradní chatku.
přestupky proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3
trestný čin „týrání osoby žijící ve společném obydlí“ ve smyslu ustanovení § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
4
fakticky neobývající
5
ustanovení § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6
Za trestný čin nebezpečné pronásledování ve smyslu ustanovení § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, může být uložen jeho pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.
7
postup podle ustanovení § 76 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
1
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a) Policii ČR
Významným oprávněním Policie ČR je možnost vykázat8 násilnou osobu na 10 dnů
ze společného obydlí a jeho okolí. Děje se tak po vyhodnocení míry rizika dalšího napadení
oběti násilnou osobou, aniž by bylo rozhodováno o protiprávnosti jednání násilné osoby.
Pro vykázání není podstatné, kdo je vlastníkem obývané jednotky (skutečnost, že je násilná osoba
výhradním vlastníkem jednotky, nezabrání jejímu vykázání). Na vykázání není právní nárok
(nelze je vymáhat, vykazující policista se rozhoduje pouze s ohledem na míru rizika dalšího
napadení, bez ohledu na souhlas či nesouhlas ohrožené osoby). Policista s ohledem na konkrétní
situaci může dále násilnou osobu zadržet,9 zajistit,10 omezit pohyb agresivní osoby připoutáním,11
použít donucovací prostředky a zbraň12 a další. V akutním ohrožení je třeba obracet se právě
na Policii ČR, a to prostřednictvím tísňové linky Integrovaného záchranného systému č. 112
nebo tísňové linky Policie ČR č. 158. Policisté jsou dále povinni přijmout každé trestní oznámení
(písemné i ústní do protokolu). U trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí není
vyžadován souhlas poškozené osoby s trestním stíháním.13 Trestný čin nebezpečné
pronásledování lze oproti tomu trestně stíhat pouze se souhlasem poškozené osoby.14
b) Obecní policii
Strážníci městské policie rovněž působí k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití.15 Strážníci jsou v odůvodněných případech,
za přítomnosti nezúčastněné osoby, oprávněni otevřít byt a činit nezbytná opatření k odvrácení
nebezpečí.16 U incidentu se znaky domácího násilí informují Policii ČR. Na městskou policii se lze
obrátit prostřednictvím tísňové linky č. 156.
c) Přestupkové oddělení obecního úřadu
Přestupky, kterými je možno postihnout domácí násilí, projednávají přestupková oddělení pouze
na návrh poškozené osoby (přestupky proti občanskému soužití).17 Ve lhůtě 3 měsíců od spáchání
přestupku, resp. ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, je nutné podat návrh na jeho projednání
k místně příslušnému obecnímu úřadu. V případě, že bude pachatel po provedeném šetření
shledán vinným, může mu být uložena pokuta.18 Pokud dojde k zastavení přestupkového řízení,
náklady řízení ve výši 1.000,- Kč hradí navrhovatel.19
d) Soud
Osoba ohrožená domácím násilím nebo také každá jiná osoba, která žije ve společném obydlí
s násilnou osobou, se může na příslušný soud obrátit návrhem na vykázání.20 Násilné osobě může
být soudním rozhodnutím uložena povinnost opustit společné obydlí až na šest měsíců, ve zvlášť
závažných důvodech i opakovaně.21 Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí
je možné vydat jen na návrh,22 přičemž nezletilý starší 16 let má pro řízení plnou procesní
způsobilost.23 Je-li navrhovatelem nezletilý (mladší 16 let), podává návrh jeho jménem zákonný
zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, pokud má
nezletilý pro udělení plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost.24 O návrhu rozhodne

ustanovení § 44–47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 76 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
10
ustanovení § 26 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
11
ustanovení § 25 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
12
ustanovení § 51 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
13
ustanovení § 163 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
14
ustanovení § 163 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
15
ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
16
ustanovení § 16 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
17
ustanovení § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
18
a ve specifických případech také zákaz pobytu ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
19
Od uložení povinnosti hradit náklady lze z důvodu zvláštního zřetele hodných zcela nebo zčásti upustit (ustanovení § 79 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
20
ustanovení § 751–753, § 3021 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
21
ustanovení § 752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
22
ustanovení § 401 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
23
ustanovení § 403 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
24
ustanovení § 403 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
8
9

© Kancelář veřejného ochránce práv, červenec 2016
Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, www.ochrance.cz

soud do 48 hodin bez jednání.25 Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti.26
Navrhovatel dále může před uplynutím předběžného opatření podat návrh na jeho prodloužení.27
Oběti stalkingu se mohou na soud obracet návrhem na vydání předběžného opatření,28 kterým
může být stalkerovi uložena povinnost nezdržovat se v bezprostřední blízkosti obydlí oběti, zdržet
se setkávání s obětí, jakož i navazování jakýchkoli kontaktů s ní.
e) Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Přítomnost dětí (ať už jako osob ohrožených, nebo svědků) u incidentů se znaky domácího násilí
je zcela nepřijatelná a pro jejich vývoj nežádoucí. Na nezletilé děti z rodin, které se potýkají
s domácím násilím, je zaměřena pozornost orgánů sociálně-právní ochrany dětí,29 proto je namístě
a v nejlepším zájmu těchto dětí se na příslušný úřad obrátit, neboť ten má možnost vnějšího
dohledu nad rodinou a může přijetím vhodného opatření přispět k rychlému zajištění bezpečí všem
ohroženým osobám. Orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou obětem domácího násilí
poskytnout rovněž poradenství a pomoc při úpravě poměrů nezletilých dětí.
f) Lékaře, zdravotnické zařízení
V případě, že dojde během incidentu ke zranění oběti, je vhodné, aby vyhledala pomoc lékaře.
Lékař vyhotoví zprávu s podrobným popisem zranění, uvedením osoby, jež měla zranění způsobit,
a předpokládanou délkou léčení.30 Tato zpráva může sloužit jako důkaz v trestním řízení.
V naléhavých případech je namístě přivolat rychlou záchrannou službu prostřednictvím tísňové
linky Integrovaného záchranného systému č. 112 nebo tísňové linky č. 155.
g) Azylový dům, krizové lůžko
Pokud oběti domácího násilí hrozí ztráta bydlení, je vhodné, aby se obrátila na některý z azylových
domů, případně využila krizové lůžko, např. v intervenčním centru. Kromě přístřeší je většinou
poskytováno také poradenství, psychologická podpora a v některých případech i materiální pomoc.
Většina azylových domů je nastavena na ubytování matek i s dětmi. V případě vysokého rizika
napadení násilnou osobou se oběť může obrátit na organizace zajišťující osobám ohroženým
domácím násilím utajené bydlení.
h) Intervenční centrum
Intervenční centrum31 je specializovanou sociální službou pro oběti domácího násilí (seznam
kontaktů naleznete na konci letáku). Služba je poskytována jako pobytová, ambulantní nebo
terénní,32 v rozsahu: sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy. Poskytovaná pomoc je bezplatná, diskrétní a může být i anonymní. Rozhodnutí
ohrožené osoby ohledně dalšího postupu při řešení domácího násilí je vždy plně respektováno.
2. Jak funguje celý systém pomoci?
V rámci účinné pomoci osobám ohroženým domácím násilím byl vytvořen provázaný systém
spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí. Např. dojde-li v obydlí k policejnímu vykázání
násilné osoby, má policista povinnost do 24 hodin informovat příslušné intervenční centrum.
Pracovník intervenčního centra následně nabídne ohrožené osobě nejpozději do 48 hodin další
pomoc. Dále je informován příslušný soud a v případě, kdy ve společném obydlí žije nezletilé dítě,
je informován příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.
3. Další souvislosti
Oběť domácího násilí může žádat věznici, poskytovatele zdravotnických služeb, kde odsouzený
vykonává ochranné léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence o poskytnutí informace
pro případ, že by byl obviněný propuštěn z vazby (nebo z ní uprchl) nebo že byl odsouzený
propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, ochranného léčení nebo zabezpečovací detence
ustanovení § 404 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 408 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
27
ustanovení § 410 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
28
ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
29
ustanovení § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
30
Postup lékaře je upraven metodickým pokynem uveřejněným ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2006.
31
ustanovení § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
32
ustanovení § 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
25
26
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(případně uprchl) anebo o změně ochranného léčení z ústavního na ambulantní.33 Zaměstnanci
orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místě pobytu rodiče,
který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem.34 Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému
manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné rozvedeného
manžela, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.35 Probíhá-li v den zůstavitelovy
smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se
manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel
vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.36

Část 3
Jak může osobám ohroženým domácím násilím pomoci veřejný ochránce práv
1. Postupem kterých institucí podílejících se na řešení domácího násilí se ochránce může
zabývat?
Ochránce je oprávněn prošetřit jednání orgánů státní správy.37
-

V dané oblasti je to především postup Policie ČR při realizaci vykázání podle ustanovení
§ 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. V případě
pochybností o správnosti postupu Policie ČR se na ochránce mohou obracet jak osoby
vykázané, tak osoby, jež se vykázání neúspěšně domáhaly.38 Pokud vykázané osoby
s vykázáním nesouhlasí, mají možnost podat proti vykázání námitky, a to buď na místě
vykázání, nebo příslušnému krajskému ředitelství Policie ČR do tří dnů ode dne převzetí
potvrzení o vykázání.39 Na nevhodné chování Policie ČR je možné si stěžovat služebně
nadřízenému orgánu.40

-

Dále může ochránce prošetřit postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí a postup správních
orgánů příslušných k projednání přestupku. Platí, že v případech, kdy je napadáno správní
rozhodnutí, je vyčerpání přípustného opravného prostředku nezbytnou podmínkou
pro požadovanou intervenci ochránce. V dalších případech správního konání není-li jiného
prostředku ochrany, je vhodné zvážit podání stížnosti.41

Stížnost adresovaná ochránci by kromě vylíčení podstatných okolností problému měla obsahovat
také doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě.42 Takovým
dokladem může být např. stížnost a odpověď na ni, námitky a jejich vyřízení či odvolání
a rozhodnutí odvolacího orgánu o zamítnutí odvolání.
2. Kdy ochránce pomoci nemůže?
Ochránce nemůže ovlivnit aktuální poměry v domácnosti, neboť není oprávněn zasahovat
do soukromých vztahů. Dále není přípustné, aby ochránce zasahoval do průběhu trestního stíhání
nebo ovlivňoval či hodnotil výsledek soudního řízení.43 Podle Ústavy České republiky jsou soudci
při výkonu své funkce nezávislí. Znamená to, že žádný jiný orgán či osoba nesmí ovlivňovat jejich
rozhodování ve věci (např. soudce nutit, aby předvolal určitého svědka, hodnotil určitým způsobem
důkaz, přijal navrhované právní hodnocení apod.). Změny soudních rozhodnutí lze dosáhnout
pouze včasným využitím opravných prostředků, o nichž rozhoduje zpravidla soud vyššího stupně.
ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 762 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
36
ustanovení § 1482 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
37
ustanovení § 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (veřejný ochránce práv působí
k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům
demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod)
38
případně žádaly jinou pomoc při řešení incidentu se znaky domácího násilí
39
ve smyslu ustanovení § 44 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
40
ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
41
ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
42
ustanovení § 11 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
43
Podle ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, se působnost
ochránce nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky,
na orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní
správy soudů.
33
34
35
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Část 4
Kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím
ROSA - informační a poradenské centrum pro ženy
Podolská 25, 147 00 Praha 4
tel.
241 432 466
e-mail/www: rosa@telecom.cz; www.rosa-os.cz
Krizová linka: 602 246 102

Psychosociální centrum Acorus
Dělnická 213/12, Praha 7 120 00
tel.
283 892 772
e-mail/www: acorus@oil.cz; www.acorus.cz
Krizová linka: 283 892 772

proFem, o. p. s.
Plzeňská 66, 150 00 Praha 5
tel.
608 222 277
e-mail/www: profem@ecn.cz; www.profem.cz
úterý 9:00 - 12:00 h a středa 17:30 - 20:30 h

Bílý kruh bezpečí
Duškova 20, 150 00 Praha 5
tel.
257 317 110
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 251 511 313; 257 317 110

RIAPS
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
e-mail:
riaps@csspraha.cz
www:
www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps
Krizová linka: 222 586 768; 222 586 768

Centrum krizové intervence
Praha
tel. 284 016 110

Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95, 181 00 Praha 8
e-mail/www: lb@linkabezpeci.cz; www.nasedite.cz
Linka právní pomoci: 777 800 002

Dětské krizové centrum
V Zápolí 21, 141 00 Praha 4
tel.
241 480 511
e-mail/www: problem@ditekrize.cz; www.ditekrize.cz
Krizová linka: 241 484 149

Ženy bez násilí
Brno
kontaktní osoby: Markéta Huňková a Andrea Rezková
e-mail:
zbn02@hotmail.com

Liga lidských práv
Burešova 6, 602 00 Brno
tel.
545 210 446
e-mail/www: brno@llp.cz; www.llp.cz

Magdalenium
Brno
e-mail:
magdalenium2@centrum.cz; magdalenium2@volny.cz
www:
www.magdalenium.cz
Krizová linka: 776 718 459

Persefona, o. s.
Brno
tel.
545 245 996 (v pracovní dny 9:00 - 17:00 h)
e-mail/www: domacinasili@persefona.cz; www.persefona.cz
Krizová linka: 737 834 345 (9:00 - 17:00 h; každý den)

Dona centrum
Sýpka 25, 613 00 Brno
tel.
739 078 078
e-mail/www: donacentrum@donacentrum.cz; www.donacentrum.cz

Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41, 612 00 Brno
tel.
541 218 122
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313

Bílý kruh bezpečí
Švermova , 772 00 Olomouc;
tel.
585 423 857
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313

Elpis Ostrava
28. října 86, 702 00 Ostrava
tel.
596 611 237, 734 645 275
e-mail/www: elpis.os@slezskadiakonie.cz; www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí
28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.
597 489 204
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313

Elpis Havířov
Opletalova 4, 736 01 Havířov
tel.
734 862 309, 596 812 764
e-mail/www: elpis.ha@slezskadiakonie.cz ;www.slezskadiakonie.cz

Elpis Třinec
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
tel.
558 320 300, 604 223 971
e-mail/www: elpis.tc@slezskadiakonice.cz; www.slezskadiakonie.cz

Občanská poradna
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (2. p. budovy ČS)
tel.
731 588 632
e-mail/www: info@opnymburk.cz; www.opnymburk.cz

Bílý kruh bezpečí
Pospíšilovo nám. 1693, 533 03 Pardubice
tel.
732 923 462 (9:00 - 17:00 h)
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 17:00 - 19:00 h (každé úterý, bez objednání)

ADRA - Pyramida pomoci a rozvoje
Hradec Králové
tel.
495 262 214, 606 824 104
e-mail: poradnahk@adra.cz
www: www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/poradna-hradec-kralove

Bílý kruh bezpečí
Husova 11, 301 35 Plzeň
tel.
773 551 311
www:
www.bkb.cz
Krizová linka: 257 317 110; 251 511 313

Most k životu
Trutnov
tel.
499 841 998
e-mail/www: most.k.zivotu@volny.cz; www.mostkzivotu.cz

Občanské sdružení Spirála - DONA Centrum
Ústí nad Labem
tel.
472 743 835
e-mail:
donacentrum.ul@volny.cz
Linka pomoci: 475 603 390 (nepřetržitý provoz)

Tyto kontakty nejsou úplným výčtem všech organizací pomáhajících obětem domácího násilí.
V případě potřeby proto volejte do poradny, která se nachází nejblíže Vašemu bydlišti, kde Vám
podají informace o případných dalších pomáhajících institucích.
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Seznam intervenčních center
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje
Liberecký kraj
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
tel.
482 750 890, 482 750 899
e-mail: info@cipslk.cz; www.cipslk.cz

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

Pomoc v nouzi, o. p. s.
Karlovarský kraj
Fibichova 852, 356 01 Sokolov
tel.
359 807 001, 736 514 096, 359 574 087
e-mail: stepankova@pomocvnouziops.cz; www.pomocvnouziops.cz

SKP-CENTRUM Pardubice
Pardubický kraj
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
tel./fax: 464 629 618, 773 087 585; 464 629 623
e-mail: info@skp-centrum.cz; www.skp-centrum.cz

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.
Olomoucký kraj
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 754 736, 774 406 453; 585 754 736
e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz; www.ssp-ol.cz

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

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

Psychocentrum - Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o.
Kraj Vysočina
Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 215 532; 606 520 546
e-mail: ic.vysocina@volny.cz; www.psychocentrum.cz

Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s.
Středočeský kraj
Erbenova 790, 293 01 Mladá Boleslav
tel.
777 107 950, 774 607 840
e-mail: luma@luma-mb.cz; www.luma-mb.cz

Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných činů Nymburk
Středočeský kraj
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
tel.
325 511 148, 775 561 845
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz; www.pomocobetem.cz

Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných činů Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
Středočeský kraj
Na Dolíku č. 53, 250 00 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel.
775 561 847
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz; www.pomocobetem.cz

Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných činů Kolín
Středočeský kraj
Na Pustině 1068 , 280 02 Kolín
tel.
775 561 844
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz; www.pomocobetem.cz

Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných činů Milovice
Středočeský kraj
Příčná 194, 289 23 Milovice nad Labem
tel.
775 561 846, 775 561 848
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz; www.pomocobetem.cz

Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných činů Mladá Boleslav
Středočeský kraj
Sirotkova 1242, 293 01 Mladá Boleslav
tel.
775 561 881
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz; www.pomocobetem.cz

Intervenční centrum při Oblastní charitě
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Kotěrova 847/5, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 530 033, 774 591 383; 495 530 033
e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz; www.hk.caritas.cz/ochhk

Intervenční centrum Ostrava I. pro Moravskoslezský kraj - Bílý kruh
bezpečí
Moravskoslezský kraj
Ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.
597 489 207
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz; www.bkb.cz

Havířov - Slezská diakonie
Moravskoslezský kraj
Opletalova 607/4, Šumbark, 736 01 Havířov
tel.
596 611 239, 739 500 634
e-mail: ic.ostrava@slezskadiakonie.cz; www.slezskadiakonie.cz

Intervenční centrum při Diecézní charitě v Českých Budějovicích
Jihočeský kraj
Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
tel.
386 353 120, 386 350 648, 386 351 887, mobil:603 281 300
e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz; www.charitacb.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Hlavní město Praha
Šromova 861/1, 198 00 Praha 9 - Černý Most
tel.
281 861 580, 281 911 883, 281 911 883, 604 231 085
e-mail: marie.susterova@csspraha.cz, icpraha@csspraha.cz
www: www.csspraha.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p. o.
Zlínský kraj
U náhonu 5208, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 018 265
mobil: 774 405 682
e-mail: ic.zlin@seznam.cz

Intervenční centrum při Diecézní charitě Plzeň
Plzeňský kraj
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
fax:
377 970 197
mobil: 777 167 004 (nonstop telefonní linka)
e-mail: ic@dchp.cz , krize@dchp.cz; www.dchp.cz

Aktuální seznam intervenčních center ve Vašem regionu registrovaných podle zákona o sociálních
službách naleznete na internetových stránkách http://iregistr.mpsv.cz. Kontakty na intervenční
centra lze nalézt také na webových stránkách Asociace pracovníků intervenčních center
www.domaci-nasili.cz.
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