
Vážení a milí přátelé ohrožených dětí, co nejsrdečněji Vás všechny pozdravujeme a děkujeme Vám mnohokrát za Vaši pomoc  
a podporu, protože jen díky ní můžeme pokračovat v naší činnosti - bez pomoci Vás, našich dárců, by to nebylo možné. Prostředky 
z veřejných zdrojů (státní příspěvek pro Koalu a dotace Hlavního města Prahy a MPSV) pokrývaly v roce 2019 jen necelou polovinu 
našich výdajů (48 %). Uvědomujeme si samozřejmě, že v důsledku současné koronavirové krize se mnozí podnikatelé a firmy 
dostali do těžké situace. V takovém případě prosíme, abyste náš zpravodaj brali jen jako informaci o ohrožených dětech u nás  
a jako poděkování. S velikou radostí Vám také sdělujeme, že čistý výtěžek naší sbírky ke Dni dětí dosáhl do uzávěrky zpravodaje 
1,4 milionu korun, což je o 440 tisíc korun víc než v loňském roce! Moc a moc děkujeme a věříme, že s Vaší pomocí budeme 
schopni týraným, zanedbávaným a jinak ohroženým dětem dál pomáhat a přispět tak ke zlepšení jejich osudu.
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Tyran, kterého děti milují
Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil koncem roku 
2019 jednou za dva týdny dvouhodinové asisto-
vané styky tříletého a pětiletého chlapce v Koale 
s otcem, proti němuž bylo vedeno trestní stíhání 
pro trestný čin týrání svěřené osoby. Toho se měl 
dopouštět v době, kdy k němu děti chodily na ví-
kendy, přičemž podle tvrzení matky je měly týrat 
i další osoby - partnerka otce i babička.
Jaké ale bylo naše překvapení, když po půl roce, 
kdy děti otce neviděly, se k němu rozeběhly, 
vrhly se mu do náruče a začaly se s ním mazlit. 
Oba chlapci byli nadšení, že otce vidí a celé dvě 
hodiny si s ním hráli a povídali. Udržovali oční 
kontakt a vyhledávali i kontakt tělesný. Starší 
chlapec se ptal, jestli by s otcem mohl jet za ba-
bičkou a mladší se po ukončení styku rozplakal 
a nechtěl odejít z herny.
Takto proběhlo 8 styků - děti byly vždy vese-
lé a celé dvě hodiny si vydržely s otcem hrát  
a mazlit se s ním. Otec byl vůči nim vždy velmi 
empatický a láskyplný, žádné známky agresivi-
ty na něm pozorovány nebyly. Poté však matka 
telefonicky oznámila, že na další styky už děti 
vodit nebude, protože starší chlapec je na tom 
po kontaktech psychicky tak špatně, že musí 

brát psychofarmaka, konkrétně Atarax. Navíc jí 
ukončení kontaktů doporučili v Dětském krizo-
vém centru i v Intervenčním centru. Obě institu-
ce tvrdily, že starší chlapec je kontaktem s otcem 
silně traumatizován a trpí posttraumatickou stre-
sovou poruchou.
Ve zprávě pro OSPOD jsme mj. uvedli, že pokud 
je starší chlapec traumatizován, pak zřejmě pro-
to, že matka i její manžel mu dávají najevo, že si 
styky dětí s otcem nepřejí.
Na základě našich zpráv podal OSPOD k sou-
du návrh na předběžné opatření, aby děti měly 
s otcem styk tak jako dřív - jednou za 14 dní  
o víkendu a v následujícím týdnu ze středy na čtvr-
tek, s tím rozdílem, že předávání bude asistované  
v Koale. A soud tomuto návrhu vyhověl. Matka 
se sice odvolala, ale Městský soud v Praze její 
odvolání zamítl a poukázal na možnou manipu-
laci dětí ze strany matky a jejího manžela.
Asistovaná předávání probíhají v Koale už od 
července 2020. Obě děti s otcem odjíždějí nad-
šeně, jsou veselé, a ani na starším chlapci není 
patrno, že by měl nějaké psychické problémy 
z kontaktu s otcem. I při neohlášené návštěvě 
OSPOD v domácnosti otce byly děti spokojené, 

spontánní a veselé, třebaže otec staršímu synovi 
Atarax nedává - pro případ, že chlapec nebude 
mít úzkostné stavy ani jiné psychické problémy 
mu to doporučila i primářka, nadřízená lékař-
ce, která jej předepsala. Několikrát se dokonce 
stalo, že děti při předávání nechtěly k matce  
a bylo nutné je přemlouvat. Pokud jde o mladší-
ho chlapce, ten před matkou opakovaně utíkal.  
V jednom případě se chytil sloupu u pergoly, 
odmítal se pustit a stále opakoval “ne, ne, ne”, 
když ho matka i asistentka přemlouvaly. Nako-
nec s matkou odešel váhavě teprve poté, kdy 
dostal dva pytlíky piškotů s tím, aby jeden dal 
bráškovi, že bude mít určitě radost. Jindy musel 
otec plačícího a vzpouzejícího se syna přinést 
matce v náručí.
Bohužel návrh OSPOD na vydání předběžného 
opatření, aby děti byly svěřeny do péče otce, 
soud zamítl s odůvodněním, že dosud není vy-
pracován znalecký posudek. Zřejmě též přihlédl 
k odlišným zprávám krizového a intervenčního 
centra. Trestní stíhání otce bylo zastaveno. Starší 
chlapec se vyjádřil, že by chtěl být tisíc dní u táty 
a jen tři dny u mámy. Snad mu soud brzy vyhoví. 
Nebýt ale asistovaných kontaktů, děti by možná 
otce už nikdy neviděly.

Jak zvládáte současný 
nouzový stav?
Dobře, Covid se nám 
naštěstí zatím vyhýbá  
a doufáme, že to tak bude 
i dál. Děti, „tety“ i ostat-
ní naši zaměstnanci mají 
náladu dobrou, tak jako 
dřív. Koala je na okraji 

Kbel, kde není velký pohyb lidí, ze dvou stran 
jsou pole, na které navazuje cyklostezka, tak-
že děti mohou chodit na vycházky do přírody  
a velké děti chodí 4x denně na vycházky s na-
šimi pejsky. I on line vyučování zvládají děti 
dobře. Většinu dětí ale máme teď předškolního 
věku, ty chodí do školky. Jsme velmi šťastní, 
že dary na náš sbírkový účet se ani v této koro-
navirové krizi nesnížily, naopak ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku jsou dokonce 
vyšší. Moc a moc děkujeme!
Jak jste na tom s ochrannými prostředky?
Roušek, rukavic, desinfekce i dalších ochran-
ných prostředků máme teď dostatek. Je prav-
da, že MPSV na zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, což je i Koala a Klokánky, 

zapomnělo, a ze státních hmotných rezerv po-
žadovalo ochranné prostředky jen pro soci-
ální služby. Jakmile ale o tom informovala 
televize i další média, do týdne jsme je ze stát-
ních hmotných rezerv dostali i my. Je úžasné,  
že ještě předtím, vzápětí po zveřejnění, nám  
1 000 roušek, 200 respirátorů a desinfekci da-
rovala místní kbelská lékárna, ta naproti Bille,  
a o několik dnů později nám 1 000 roušek dodal 
i Dispomask Czech. Moc nás to potěšilo a moc 
děkujeme!
Ze statistiky MPSV za rok 2019 je patrné,  
že počty týraných a jinak ohrožených dětí 
neklesají a že ve srovnání s rokem 2009 se 
dokonce zvýšily o víc než 100 %. Jaké pro to 
máte vysvětlení?
Vysvětlení spočívá v takzvané Transforma-
ci systému péče o ohrožené děti, který v roce 
2009 prosadil tehdejší ředitel Odboru rodiny 
pan Macela, plně podporován ministrem Dráb-
kem. Na odboru sociálně právní ochrany dětí 
MPSV došlo ke kompletní výměně pracovníků 
- ti zkušení byli odejiti a nastoupili noví, kteří 
většinou nikdy v praxi na úseku ochrany dětí ne-
pracovali, zato jezdili na stáže do Velké Británie. 
Hlavním cílem této transformace bylo zrušení 

kojeneckých ústavů a většiny dětských domo-
vů, a nahrazení jejich péče tzv. profesionální-
mi pěstouny na přechodnou dobu. Pan ministr 
Drábek dokonce v souvislosti s projednáváním 
novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí  
z roku 2012, která měla tuto transformaci za-
vršit, zcela vážně prohlašoval, že v případě je-
jího přijetí už u nás nebudou žádné týrané děti 
a kojenecké ústavy do několika let zmizí. Koje-
necké ústavy ani většina dětských domovů sice 
nezmizely, ale MPSV nadále trend co nejméně 
dětí v ústavech prosazuje, takže orgány sociálně-
-právní ochrany dětí (OSPOD) se obávají ode-
bírat týrané a zanedbávané děti z rodin. Podle 
MPSV je i špatná rodina lepší než ten nejlepší 
ústav. Děti se tedy často nechávají v rodinách 
v otřesných podmínkách. Kromě toho zmíněná 
novela navalila na OSPODy tolik byrokracie, 
že na šetření a sociální práci jim zbývá mno-
hem méně času. Další absurditou je skutečnost, 
že sociální pracovníci OSPOD mají od r. 2013 
pevnou pracovní dobu, takže večer ani o víken-
dech nemohou šetření provádět. Většina šetření 
je proto předem ohlášená, aby v rodině někdo 
byl. V mimopracovní době je zajištěna pou-
ze pohotovost na telefonu, který není veřejně  

Rozhovor s Marií Vodičkovou



Příjmy a výdaje SOOD v roce 2019

Zpráva o činnosti SOOD za rok 2019:
 V roce 2019 v Koale Kbely (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) pobývalo celkem 36 dětí ve věku od 5 měsíců do 17 let, přičemž 8 dětí 
bylo mladších 3 let. 
 Nově přijato bylo 23 dětí, 13 dětí přešlo z roku 2018.
Na žádost rodičů bylo přijato 13 dětí, na žádost OSPOD 9 dětí a 1 dítě na vlastní žádost, přičemž 5 dětí, původně přijatých na žádost OSPOD  
a na vlastní žádost, bylo do Koaly později svěřeno soudně.
 11 dětí bylo přijato z důvodu ztráty bydlení rodičů, 5 dětí z důvodu závažného zanedbávání, 3 děti z důvodu týrání, 2 děti z důvodu těžké opi-
losti matky a dále (na několik dní) 2 nezletilé cizinky na útěku z ústavu (Švédsko, Polsko). 
 V průběhu roku odešlo 28 dětí, z toho 15 dětí se vrátilo domů, 3 děti přešly do péče druhého rodiče, 8 dětí bylo přemístěno do dětského domova 
a 2 děti přešly do pěstounské péče.
 Obložnost Koaly v roce 2019 činila 11,21 míst (kapacita 12 míst), tj. 93,4 %.

 V roce 2019 jsme uskutečnili celkem 238 asistovaných kontaktů mezi rodiči a dětmi, které se týkaly 21 dětí, a 20 asistovaných předávání, která 
se týkala 4 dětí.
 Pokračovali jsme ve spolupráci s Potravinovými bankami v Praze a v Ostravě, zúčastnili jsme se též 2 celorepublikových Potravinových sbírek  
v celkem 5 obchodech (Billa, Kaufland), a poskytli jsme potravinovou pomoc včetně hygienických potřeb a ošacení stovkám rodin v nouzi. 
 Naše pobočky v Praze a v Ostravě poskytovaly sociálně-právní poradenství (telefonicky i večer a o víkendech) a dále terénní sociální práci se za-
měřením na sanaci sociálně problémových rodin.
 Nadále jsme se (bohužel nepříliš úspěšně) snažili v zájmu ohrožených dětí (i ve spolupráci s médii) ovlivnit pozitivně legislativu i praxi.

PŘÍJMY (zaokrouhleno na celé koruny):
čistý výtěžek sbírky 4 231 676 Kč 
ostatní dary (přijaté na běžný účet nebo do pokladny 650 000 Kč
příjmy z vlastní činnosti 
(reklama, bankovní úroky, příspěvek PB Praha a dal.) 79 778 Kč
státní příspěvek pro provozovatele ZDVOP (Koala)  2 907 760 Kč
dotace MHMP (Koala, asistované kontakty) 1 067 000 Kč
dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP  (Koala) 433 782 Kč
příspěvky (výživné) od rodičů 45 542 Kč
přídavky na děti 24 320 Kč
splátky půjček 52 500 Kč
členské příspěvky 7 000 Kč

příjmy celkem  9 499 358 Kč 
v pokladně a na účtech bylo ke dni 31. 12. 2018 k dispozici     1 248 126 Kč

VÝDAJE (zaokrouhleno na celé koruny):
kancelářské potřeby 34 319 Kč
nájemné vč. energií a služeb 
(Koala a pobočky Praha, Ostrava a Dubí) 1 809 266 Kč
příspěvky na výživu dětí v potřebných rodinách 27 000 Kč
půjčky potřebným rodinám 222 000 Kč
telefony, internet, poštovné 143 637 Kč 
účetní služby vč. auditu 136 428 Kč
ostatní služby (školení, pověřenec GDPR) 112 434 Kč
mzdové náklady vč. odvodů 3 927 797 Kč
cestovní náklady (doprovod dětí, 
převzetí a rozvoz potravinové pomoci) 108 036 Kč
ostatní provozní výdaje Koaly (potraviny, potřeby pro děti, 
údržba, škola, prázdninové pobyty a dal.)  2 579 832 Kč
bankovní úroky a poplatky 5 823 Kč
výdaje celkem 9 106 572 Kč
v pokladně a na účtech bylo ke dni 31. 12. 2019 k dispozici     1 640 912 Kč

dostupný, zná ho jen policie. Dvojnásobný počet 
týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí ve 
srovnání s rokem před “transformací” je bohužel 
důsledkem této politiky, stejně jako velký nárůst 
dětí utýraných. Za období tří let před “transfor-
mací”, v letech 2006 až 2008, bylo u nás utýrá-
no 10 dětí. V období tří let po “transformaci”,  
v letech 2011 až 2013, bylo utýráno 29 dětí!
A řeší to nějak MPSV?
Bohužel neřeší. Když jsem na jednom semináři 
pořádaném MPSV počty utýraných dětí před a 
po “transformaci” zmínila, tvářili se ministerští 
úředníci překvapeně. MPSV neřeší ani to, že  
v případě náhradní rodinné péče se počty týra-
ných, zneužívaných a zanedbávaných dětí zvý-
šily od zahájení “transformace” dokonce víc než 
trojnásobně a že v posledních pěti letech došlo  
v pěstounských rodinách k utýrání tří dětí - v jed-
nom případě se jednalo o takzvanou klasickou 
pěstounskou péči cizích osob, ve dvou případech 
o pěstounskou péči příbuzenskou (babička a teta).
Jak je to možné? Vždyť pěstounská péče je 
státem garantovaná péče, a jak je možné,  
že stát pošle dítě na smrt?
Ano, je to neuvěřitelné. Ale ve snaze mít co 
nejvíc pěstounů a co nejmíň dětí v ústavech, 
se nároky na osobnost pěstounů značně snížily,  

a pokud jde o příbuzné, u nich se žádné pro-
věřování jejich osobnosti a podmínek nekoná. 
Vnoučata se svěřují i těm prarodičům, kte-
rým jejich vlastní děti byly odebrány pro špat-
nou péči, i těm, kteří jsou závislí na alkoholu,  
i těm s kriminální minulostí. Přitom příbuzenská 
pěstounská péče tvoří téměř tři čtvrtiny všech 
pěstounských péčí - 72 %. 
MPSV ignoruje, že i v těch zemích, kde je ná-
hradní péče založena převážně na péči pěstoun-
ské, jsou značné problémy.
Například podle statistiky z roku 2010 vystřídalo 
ve Velké Británii 10 % dětí během jednoho roku 
tři a více pěstounských rodin a bylo tam zjištěno 
přes 1 500 případů, kdy dítě prošlo dvaceti a více 
pěstounskými rodinami! 
Proto četné návštěvy z těchto zemí byly tak nad-
šeny Klokánky a uváděly, že je potřeba mít více 
typů náhradní péče pro děti a nespoléhat se jen 
na pěstounské rodiny. Například paní Paola Riva 
Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního 
institutu práv dítěte v Sionu, která v roce 2011 
spolu s dalšími dvěma švýcarskými odborníky 
navštívila tři Klokánky, v autorizovaném rozho-
voru uvedla: “Byli jsme Klokánkem nadšeni. Ne-
máme ve Švýcarsku žádnou podobnou alternati-
vu na tak vysoké úrovni. Je to zařízení, které je 
velice profesionální, a přitom tak velice akcep-

tuje potřeby dětí. Bylo velmi zajímavé sledovat, 
jak se k nám děti chovaly. V ničem si nezadaly  
s dětmi z „normálních“ rodin.” 
Bohužel MPSV Klokánky nikdy nadšeno neby-
lo.
A jak to vypadá s novelou, v níž MPSV  
mj. navrhuje snížit kapacitu zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc z 28 na 20? 
Návrh této novely teď leží ve sněmovně a já 
pořád doufám, že neprojde. OSPODy mají pro-
blémy najít volné místo, když potřebují umístit 
nějaké dítě, natož sourozence. Ale ministerstvo 
si s tím vrásky nedělá. Koncem roku 2019 exis-
tovalo 51 zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc a za rok zaniklo 7 zařízení. Více než 
polovinu - 27 zařízení - provozují neziskové 
organizace, 21 jich provozuje kraj a 3 zařízení 
provozují obce. Zanikají zřejmě zařízení provo-
zovaná neziskovými organizacemi, protože fi-
nanční prostředky z veřejných zdrojů pokrývají 
sotva dvě třetiny nezbytných provozních nákladů.  
A zatímco kraje a obce si svá zařízení dofinan-
covávají, je existence zařízení provozovaných 
neziskovými organizacemi, což jsou zejmé-
na Klokánky a naše Koala, závislá na podpoře 
veřejnosti. A za tuto podporu bych chtěla moc  
a moc poděkovat!

•	 Provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Koala Kbely
•	 Pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách s cílem sanace rodin
•	 Sociálně-právní poradenství
•	 Asistované kontakty rodičů (prarodičů) s dětmi
•	 Potravinová a materiální pomoc sociálně slabým rodinám

•	 Kolizní opatrovnictví nezletilých před soudem
•	 Krizová linka 725 999 161 pro anonymní rodičky 
•	 Snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí
•	 Osvěta - články, spolupráce s médii

HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI SOOD

Ptal se: Pavel Beránek



Od zahájení „Transformace“ bylo v ČR utýráno 79 dětí!
Před jedenácti lety, v roce 2009, za ministra 
Drábka a pod vedením tehdejšího ředitele odbo-
ru rodiny a ochrany práv dětí Miloslava Macely 
byla na MPSV zahájena tzv. Transformace sys-
tému péče o ohrožené děti. Na stránkách minis-
terstva se k tomu uvádí: 
„Záměr transformace je zpracován ve vládní 
Národní strategii ochrany práv dětí s akčním 
obdobím 2012 – 2018 (dále jen Strategie), kte-
rá byla schválena usnesením vlády č. 4 ze dne  
4. ledna 2012. Jejím cílem je:
● zajistit důslednou ochranu práv každého dítě-

te a naplnění jeho individuálních potřeb;
● podpořit kvalitu života dětí a rodiny;
● eliminovat diskriminaci a nerovný přístup  
k dětem;
● podporovat všestranný rozvoj dítěte doma 
v jeho přirozeném rodinném prostředí,  
a nebude-li to možné, tak primárně v náhrad-
ním rodinném prostředí;
● podpořit účast dítěte na rozhodování o záleži-
tostech, které se ho týkají.
…pomůže ve svém důsledku snižovat počet 
dětí, které musí svoji rodinu opustit. Chceme, 

aby tento projekt přispěl k tomu, aby co nejvíce 
dětí mohlo vyrůstat ve svých rodinách, případně 
v rodinách náhradních – což je klíčové poslání 
pro oblast péče o ohrožené děti a jejich rodiny.“ 
Je neuvěřitelné, že cílem této transformace není 
ochrana života, zdraví a příznivého vývoje 
ohrožených dětí, ale hlavně snížení počtu dětí  
v zařízeních a rozvoj pěstounské péče, zejmé-
na té přechodné. Pak ovšem není divu, že počty 
dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných 
vzrostly víc než dvojnásobně, v náhradních  
rodinách dokonce víc než trojnásobně.

Tabulka č. 1 - Vývoj celkem zjištěných případů a následků týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1

Tabulka č. 2 - Vývoj celkem zjištěných případů a srovnání jejich výskytu v náhradních rodinách (NRP) a v ústavní výchově vč. ZDVOP (ÚV) - zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet celkem zjištěných případů 4 447 5 787 6 642 7 525 7 527 8 478 9 433 9 416 8 929 9 178 9 253

Úmrtí 3 2 5 5 6 10 6 13 9 6 9 3 6 6
Hospitalizace 105 121 122 190 197 225 183 192 240 187 198 178 197 203

Tělesné poškození 42 58 76 75 76 85 88 144 96 104 140 93 85 102
Posttraumatická stresová porucha 242 286 454 416 517 378 668 922 667 315 241 107 109 135

Těhotenství 34 41 54 30 24 33 36 47 37 40 51 37 54
Nutnost poskytnutí psychologické pomoci Nesledováno 1 775 1 860 1 644 1 941 1 701

Rok 2009 2015 2016 2017 2018 2019
Zjištěno případů celkem - v NRP - v ÚV 4 447 - 97 - 61 9 433 - 431 - 189 9 416 - 393 - 227 8 929 - 297 - 215 9 178 - 337 - 187 9 253 - 328 - 207

Z toho týrání celkem - v NRP - v ÚV 1 152 - 17 - 2 1 754 - 66 - 31 1 613 - 65 - 31 1 544 - 43 - 26 1 497 - 58 - 11 1 470 - 64 - 21
Z toho pohlavní zneužívání celkem - v NRP - v ÚV 816 - 35 - 33 745 - 30 - 29 780 - 53 - 70 729 - 27 - 60 720 - 37 - 47 751 - 42 - 49
Z toho dětská pornografie celkem - v NRP - v ÚV 14 - 0 - 0 57 - 0 - 1  66 - 2 - 3 119 - 1 - 1 151 - 2 - 6 114 - 5 - 0
Z toho dětská prostituce celkem - v NRP - v ÚV 4 - 0 - 0 15 - 0 - 4 23 - 2 - 2 9 - 1 - 1 2 - 0 - 0 8 - 0 - 1

Z toho zanedbávání celkem - v NRP - v ÚV 2 461 - 45 - 26 6 862 - 335 - 124 6 934 - 271 - 121 6 528 - 225 - 127 6 808 - 240 - 123 6 910 - 217 - 136

Jak vyplývá ze statistiky MPSV za rok 2019 
(zveřejněné až dne 4. 6. 2020), viz https://
www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1, bylo u nás  
v loňském roce utýráno 6 dětí, za poslední tři 
roky je to 15 dětí! 
Kromě jiných týraných a utýraných dětí, které 
musely snášet nepředstavitelná utrpení, jsou 
mezi nimi i dvojčátka z Prahy, která jejich 
matka dlouhodobě týrala. Jedno z nich ze-
mřelo ve věku dvou let vyhladovělé a ve 
velkých bolestech, a druhé později skončilo  
v nemocnici. 
V obžalobě se uvádí, že matka úmyslně nedá-
vala jednomu ze synů nejméně od července 2017 
dostatek jídla a pití, protože ho neměla ráda a 
nechtěla o něj pečovat, a vystavila ho tak dlou-
hodobému strádání. Dítě bylo podvyživené, 
dehydrované, mělo oslabenou imunitu, vředy 
v ústech a poškozené některé vnitřní orgány. 

Chlapeček také podle obžaloby míval modřiny 
a oděrky po celém těle včetně hlavy. Nezletilý 
dlouhodobě trpěl velkou bolestí a nepochybně 
strádal i po psychické stránce, protože obviněná 
o něj nejevila zájem, nepohladila ho, odmítala 
projevy jeho náklonnosti a zpravidla ho necha-
la v péči starších sourozenců nebo odloženého  
v postýlce. U druhého z dvojčat matka podle ob-
žaloby rovněž zanedbávala péči. Ponechávala 
ho dlouhodobě v malých, špinavých, mokrých 
plenách, v důsledku čehož měl opakovaně vý-
razné opruzeniny, v důsledku čehož dítě zaží-
valo mučivé útrapy. Matka chlapce nenechala 
očkovat a nenavštěvovala s ním lékaře. Dítě 
mělo silně zkažené zuby a lysiny na hlavě. Mat-
ka údajně dávala oběma chlapcům tlumící lék 
diazepam, děti také opakovaně požily pervitin  
a jedno z nich také kokain.
Výše uvedená statistika potvrzuje, že negativní 
trend ve vývoji počtu ohrožených dětí ve srov-

nání s lety před zahájením tzv. transformace péče  
o ohrožené děti v roce 2009 pokračuje - viz ta-
bulka č. 1. Ve srovnání s rokem 2009 vzrostl  
v roce 2019 počet odhalených případů týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dětí víc než dvoj-
násobně – ze 4 447 v roce 2009 na 9 253 v roce 
2019. Jde o nárůst o 108 %!
Počty dětí zemřelých v důsledku týrání nebo 
jiného špatného zacházení vzrostly ze 2 v roce 
2006 na 6 v roce 2019. Počty dětí, které utrpěly 
tělesné poškození, vzrostly ze 42 v r. 2006  
na 107 v r. 2019. Počty dětí hospitalizovaných 
v důsledku špatného zacházení se zvýšily ze 105 
v r. 2006 na 203 v roce 2019. Tyto parametry  
se zvýšily i ve srovnání s rokem 2015. 
Počty dětí týraných, zanedbávaných a zneuží-
vaných v náhradních rodinách se zvýšily ješ-
tě markantněji - ve srovnání s rokem 2009 se  
v roce 2019 jedná o nárůst víc než trojnásobný 
- o 238 %.

Ani statistika náhradní péče není příznivější. Jak 
vyplývá z tabulky č. 2, počet odhalených případů 
dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných v 
náhradních rodinách se v roce 2019 ve srovnání 
s rokem 2009, kdy byla zahájena zmíněná 
transformace péče o ohrožené děti, zvýšil víc než 
3x – z 97 na 328! 
Těch skutečných případů bude bohužel mnohem 
víc, stejně tak jako u dětí týraných rodiči. Ne 
každé dítě má to štěstí, že si jeho trápení všimne 
okolí a pomůže mu. 
V náhradní rodinné péči se ke dni 31. 12. 2019 
nacházelo celkem 20 295 dětí, z toho 11 931  
v dlouhodobé pěstounské péči, 591 v přechodné 
pěstounské péči, 3 136 v poručenské péči a 4 637 
v péči jiné osoby.
Celkem bylo z péče rodičů v r. 2019 odebráno 
3 579 dětí, z toho z důvodu týrání 167 dětí, pro 
pohlavní zneužívání 29 dětí, pro zanedbávání 
výchovy 1 608 dětí, z důvodu výchovných 

problémů dítěte 843 a z důvodu jiných překážek 
na straně rodičů bylo odebráno 932 dětí. Není 
zřejmé, do jaké kategorie jsou započítány zřejmě 
desítky dětí, odebraných proto, aby se naučily 
mít rády druhého rodiče.
Ke dni 31. 12. 2019 bylo v zařízeních umístěno 
celkem 6 799 dětí, z toho:
6 105 v zařízeních pro výkon ústavní výchovy 
(ÚV); 90 v zařízeních pro výkon ochranné 
výchovy (OV); 75 ve střediscích výchovné péče 
(SVP); 6 v zařízeních pro ochranné léčení; 236 v 
zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(ZDVOP) na rozhodnutí soudu; 287 v zařízeních 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 
na žádost OSPOD, rodičů, anebo dítěte.
Přechodná pěstounská péče 2019:
Ke dni 31. 12. 2019 bylo evidováno celkem 825 
přechodných pěstounů, kteří ke konci roku 
pečovali o 591 dětí. Jen 71,6 % přechodných 
rodin tedy bylo tzv. obsazených a 234 (28,4 %) 

přechodných pěstounů nepečovalo o žádné dítě. 
Tento stav přetrvává po celý rok, protože poslední 
den v roce není dnem, kdy by z přechodných 
rodin odcházelo víc dětí než jindy, situace je tedy 
setrvalá.
V roce 2019 přibylo 269 přechodných pěs-
tounů, ubylo jich 200, ve 3 případech byli jako 
přechodní pěstouni ustanoveni prarodiče dítěte, 
což je poněkud zvláštní. Zaniklo 429 přechod-
ných pěstounských péčí, z toho 66 (15,4 %)  
dětí se vrátilo k rodičům, 229 (53,4 %) přešlo do 
jiné formy náhradní rodinné péče, 92 (21,4 %) 
přešlo do osvojení, 26 dětí (6 %) bylo předáno 
do ústavního zařízení. 
Dlouhodobá pěstounská péče 2019:
Ke konci roku 2019 bylo v ČR evidováno cel-
kem 11 618 pěstounů, z toho 8 405 (72 %) byli 
příbuzní dítěte (z toho prarodičů bylo 6 547), 
jen 3 213 (28 %) byli pěstouni tzv. klasičtí,  
tj. vůči dítěti cizí.

Za poslední tři roky bylo v ČR utýráno 15 dětí!

Vývoj v náhradní péči 



SUDOP GROUP, a.s. (100 000 Kč), paní Blanka MOTEJLOVÁ (50 000 Kč), paní Bronislava RYBÁŘOVÁ (37 500 Kč), pan Ing. Jiří BĚLOHLAV (30 000 Kč),  
GILEAD SCIENCES, s.r.o. (30 000 Kč), paní Dagmar MAČUGOVÁ (30 000 Kč), MICOL, s.r.o. (30 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (25 000 Kč), pan Allan ŠIMEK  
(22 500 Kč), DAYS MENU, s.r.o. (20 000 Kč), paní Elena DUBOVÁ (20 000 Kč), CHESTERTON ČR, s.r.o. (20 000 Kč), M + H, MÍČA A HARAŠTA, s.r.o.  
(20 000 Kč), SELEKTA PACOV, a.s. (20 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEC (20 000 Kč), VR SPEDO, s.r.o. (20 000 Kč), PODLAHY LIŠKA, s.r.o. (18 000 Kč), pan Radim BLÁHA  
(12 000 Kč), K.P.A.R. CONSULTING, s.r.o. (12 000 Kč), ALERGOLOGIE KARLOV, s.r.o. (10 000 Kč), ALFA HOLIDAY, s.r.o. (10 000 Kč), AVAM PLUS, s.r.o. (10 000 Kč),  
AVECO, s.r.o. (10 000 Kč), pan Ing. Vlastimil BROTÁNEK (10 000 Kč), pan JUDr. Tomáš BRZOBOHATÝ (10 000 Kč), GENERÁLNÍ DODÁVKY STAVEB, s.r.o., (10 
000 Kč), pan Filip CHODOUNSKÝ (10 000 Kč), pan Ing. Jiří JEMELKA (10 000 Kč), KV.ŘEZÁČ, s.r.o. (10 000 Kč), paní RNDr. Irena MALICHOVÁ (10 000 Kč),  
paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ (10 000 Kč), NATRIX KAMENOLOM BZOVÁ, a.s. (10 000 Kč), PARKER SYSTEM - SERVIS, s.r.o. (10 000 Kč), pan Mgr. Pavel PREUS  
(10 000 Kč), REHABILITACE A REGENERACE RS, s.r.o. (10 000 Kč), paní JUDr. Eva ŠIMKOVÁ (10 000 Kč), paní Ing. Tatjana ŠRÁMKOVÁ (10 000 Kč),  
pan Ing. Andrej ŠTYBNAR (10 000 Kč), paní Barbora VERNEROVÁ (10 000 Kč), VTC, a.s. (10 000 Kč), VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN, a.s. (10 000 Kč), WEB4SOFT 
INTERNET, s.r.o. (10 000 Kč), pan Jiří ŠEVČÍK (7 800 Kč), pan Pavel HORÁK (6 961 Kč), pan Jan ZÁPOTOČNÝ, MBA (6 100 Kč), INCYB SOLUTIONS, s.r.o. 
(6 000 Kč), pan Tomáš KOUŘIL (6 000 Kč), paní Zlatica KUCHAROVICOVÁ (6 000 Kč), paní Hana POLÁKOVÁ (6 000 Kč), pan Pavel KNOTEK (5 700 Kč), 
pan Ing. Vladimír ŠLENC (5 556 Kč), pan David ŠOLC (5 555 Kč), ARMAT, s.r.o. (5 000 Kč), ), pan Jan GAISLER (5 000 Kč), pan Daniel GASPAR (5 000 
Kč), pan Jaroslav GERBRICH (5 000 Kč), paní Ludmila HOKEŠOVÁ (5 000 Kč), paní Dagmar HROMÁDKOVÁ (5 000 Kč), paní Bc. Jana HŮLOVÁ (5 000 Kč), 
paní Helena CHMELOVÁ (5 000 Kč), pan Jiří JAROŠÍK (5 000 Kč), pan Ing. Jindřich JÍLEK (5 000 Kč), pan Vítězslav KINCL (5 000 Kč), pan Martin MITTIG  
(5 000 Kč), MKSV, s.r.o. (5 000 Kč), pan Bc. Petr OUZKÝ (5 000 Kč), pan Ladislav PROUZA (5 000 Kč), pan Oleg RESHTOVANIUK (5 000 Kč), RETRO 
CLASSIC CARS, s.r.o. (5 000 Kč), SHT SERVIS, s.r.o. (5 000 Kč), paní Eliška SCHWARZEROVÁ (5 000 Kč), pan Zdeněk SKROVNÝ (5 000 Kč),  
pan Jiří STEJSKAL (5 000 Kč), pan Ing. Jan SULKIEWICZ (5 000 Kč), pan Ing. Pavel SVĚCHOTA (5 000 Kč), pan JUDr. Richard SYSEL (5 000 Kč), THE BEST 
STYLE, s.r.o. (5 000 Kč), paní Hana VALDHANSOVÁ (5 000 Kč), VALUE 4INDUSTRY, s.r.o. (5 000 Kč), pan Petr VČELKA (5 000 Kč), VINAŘSTVÍ ŠABATA, 
s.r.o. (5 000 Kč), pan Josef ZÍKA - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE (5 000 Kč), pan Karel BRLÍK (4 418 Kč), pan Radek KARMAZÍN (4 000 Kč), MIROSLAV 
LOUKOTA, s.r.o. (4 000 Kč), pan Ing. Daniel OREL (4 000 Kč), pan Pavel VALÁŠEK (4 000 Kč), pan Ing. Zdeněk VELÍŠEK (4 000 Kč), pan Pavel KUSÝ (3 600 Kč),  
paní Magdaléna SCHREIBEROVÁ (3 600 Kč), paní Sylvie BEZPALCOVÁ (3 000 Kč), pan Ing. Martin CVETLER (3 000 Kč), pan Mgr. Zdeněk ČÁP, Ph.D. (3 000 
Kč), pan Ing. Radim HÁJEK (3 000 Kč), pan Ing. Martin KASL (3 000 Kč), pan Jaroslav KDÉR (3 000 Kč), pan Jindřich KOUBÍK (3 000 Kč), MIROSLAV CHUDĚJ, 
s.r.o. (3 000 Kč), pan Ing. Petr NĚMEC (3 000 Kč), paní L. NOVÁKOVÁ MARTINEC (3 000 Kč), pan Ing. Zbyněk PALICH (3 000 Kč), paní Ing. Jolana PRAŽÁKOVÁ 
(3 000 Kč), PROBALTAPE, s.r.o. (3 000 Kč), pan Ing. Milan STÖHR (3 000 Kč), pan Petr ŠUBÍK (3 000 Kč), TESYDO, s.r.o. (3 000 Kč), paní/pan Son Ha TRAN  
(3 000 Kč), pan Libor TUPEC (3 000 Kč), paní Lenka ULČOVÁ (3 000 Kč), pan Ing. Josef VINTR (3 000 Kč), pan Zdeněk VOŘÍŠEK (3 000 Kč),  
pan Gustav WILHELM (3 000 Kč), pan Ivan RILLICH (2 994 Kč), pan Jakub PETŘINA (2 601 Kč), EUTIT, s.r.o. (2 500 Kč), pan Ing. Zdeněk MALÍK (2 400 Kč), 
a dary ve výši 2 000 Kč věnovali:
pan Ing. Jaroslav BARTÁK, paní PhDr. Kateřina BEČKOVÁ, paní Marie BÍLÁ, BIOTRONIK PRAHA, s.r.o., paní Růžena BOHÁČKOVÁ, paní MUDr. Zdeňka BÖHMOVÁ,  
pan Ing. Josef BREJNÍK, BRELEX, s.r.o., pan Michal BUČEK, paní Jiřina CMÍRALOVÁ, pan RNDr. Jaroslav ČERNÍK, paní Ing. Romana DLOUHÁ, 
paní Marie DOLISTOVÁ, pan Ing. Václav DUBSKÝ, pan Luděk FERYNA, paní PhDr. Věra FIRBASOVÁ, paní Romana FRANKENSTEINOVÁ,  
FRUNĚK INOX, s.r.o., pan GUFFO, s.r.o., pan Josef HAJZLER, pan Jiří HALOUZKA, pan Ing. Zdeněk HAMERSKÝ, paní Alexandra HAMŘÍKOVÁ,  
JAVORNÍK-CZ-PLUS, s.r.o., paní Ing. Ivana JOUZOVÁ, KOVOVÝROBA J + K, s.r.o., paní Libuše KŘIŽANOVÁ, pan Ing. Petr KUKULKA,  
paní Jana LANGOVÁ, pan Ing. Petr MATYÁŠ, paní Zdenka MELZEROVÁ, pan Konstantin MOROZOV, NATMAL, s.r.o., paní Marie PALOVČÍKOVÁ, PATRIOT MPM, 
s.r.o., paní Ing. Eva PETROVÁ, obec PLANÁ, pan Ing. Alexandr PODSKALSKÝ, PRAGOINTER - OCEL, s.r.o., PŘÍLOŽANY ODBYT, s.r.o., REDENT.PRO, s.r.o.
RVP ELEKTROTEST, s.r.o., paní Ing. Eva RYBNIKÁŘOVÁ, STAVOMAK, s.r.o., pan Jiří SEMRÁD, pan Jiří SIGMUND,  
paní Petra SLÁMOVÁ, pan Ing. Martin SLAVÍK, STORMWELD, s.r.o., paní MUDr. Jana STRAKOVÁ, STŘECHY JURÁSEK, s.r.o., 
pan Jan ŠIMÍK, paní Ing. Dana ŠIMKOVÁ, TIPRO PROJEKT, s.r.o., pan Ing. Lubor TOMANEC, pan Ing. František VELIČKOV, Ph.D., V – GRIP, s.r.o.,  
pan Antonín VINCENC, pan Vlastimil VÍT, pan Miroslav VLACH, paní Ing. Markéta VLACHOVÁ, paní Dana VOSÁTKOVÁ, paní Hedvika VYSKOČILOVÁ, 
pan Miroslav ZÍKA, Z.I.P.ELEKTRO, s.r.o.                                                                                                                            DĚKUJEME!

 Sídlo a pobočka Praha: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 046 48 293, tel.: 775 430 543, sood@sood.cz, www.sood.cz
 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Koala Kbely: Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, Kbely, kapacita 12 míst, tel.: 725 999 161
 Krizová linka pro ženy, které anonymně porodily mimo zdravotnické zařízení (anonymní převzetí novorozence a jeho předání do porodnice): 725 999 161
 Pobočka Ostrava: Ostrava, se sídlem Nádražní 171, 702 00 Ostrava, Přívoz, tel.: 773 746 454
 Pobočka Dubí Pozorka: tel.: 725 999 162 (potravinová a materiální pomoc)
 Statutární orgán: předsednictvo - Lydia Blažková, Miloslava Procházková, Marie Vodičková 
 Předsedkyně SOOD: Marie Vodičková

SDRUŽENÍ NA OCHRANU OHROŽENÝCH DĚTÍ, z. s. 

NEJVĚTŠÍ DARY PŘIJATÉ V DOBĚ od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020

číslo sbírkového účtu: 151151156/2010 
(sbírka povolena rozhodnutím MHMP ze dne 4. 3. 2016 č. j. MHMP 381885/2016)

Je nám líto, že pro nedostatek místa můžeme uvést jen dary od 2 000 Kč. Všech darů si velmi vážíme a jsme za ně velmi vděčni. I z desetikorun 
vznikne velká částka, daruje-li je více lidí. Ještě jednou všem našim dárcům moc a moc děkujeme!  

LÉKÁRNA KBELY, Tauferova 1041/2 (1 000 ks jednorázových roušek a 200 ks respirátorů č. 2 a desinfekci),  
DISPOMASK CZECH, s.r.o. (1 000 ks jednorázových roušek)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (1 091 000 Kč - na provoz Koaly a asistované kontakty a asistovaná předávání dětí), MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
(342 000 Kč - na provoz Koaly)                                                                                                                                                      

In memoriam s úctou děkujeme 
paní Janě Ledecké za odkaz hotovosti ve výši 90 330 Kč a paní Věře Buriánové za odkaz hotovosti ve výši 15 000 Kč 

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY PŘIJATÉ V DOBĚ od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020

DOTACE PŘIJATÉ V DOBĚ od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020:

ODKAZY
DĚKUJEME!

DĚKUJEME!

Výrok nezávislého auditora:
Auditorská společnost 22HLAV provedla audit účetní závěrky organizace Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. a dospěla k tomuto v závěru:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. k 31.12. 
2019, a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.


