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Vážená paní Havlíčková, 

 

dne 23. 3. 2021 obdržel ÚMČ Praha 9, Odbor sociální, OSPOD, Vaši žádost o zaslání 

informací ze dne 16. 3. 2021, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad městské části Praha 9 je ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost 

poskytnout informace vztahující se k jeho působnosti, a to v oblasti samostatné působnosti  

a v oblasti přenesené působnosti. Po projednání předmětné žádosti rozhodl tak, že se 

žádosti o sdělení: 

 

1. Kolik OSPOD podal orgánům činným v trestním řízení oznámení z podezření týrání, 

manipulace, apod. nezletilého dítěte jedním z rodičů v každém jednotlivém roce 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, s určením pohlaví rodiče (zda bylo podáno proti 

matce nebo otci) a pokud možno s určením čeho se podezření týkalo (manipulace 

dítěte, fyzické násilí, zanedbání péče, apod),   

2. kolik z podaných výše uvedených trestních oznámení bylo orgány činnými v trestním 

řízení odloženo/uloženo v každém jednotlivém roce a určení pohlaví rodiče 

(otec/matka), 

3. v kolika z podaných výše uvedených trestních oznámení byl oznámený rodič soudem 

shledán vinným (v členění v jednotlivém roce 2016-2021 a pohlaví rodiče, 

otec/matka). 

 

 vyhovuje. 

 

 

 

 

 

Vážená paní 

Petra Havlíčková 

Letná 801 

Kostelec nad Labem 277 13  
  



V roce 2016 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 4 oznámení  

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Týrání osoby žijící ve 

společném obydlí, týrání 

svěřené osoby 

Otec Uloženo 

Týrání svěřené osoby Matka Odloženo 

Týrání svěřené osoby Matka Odloženo 

Ohrožování výchovy dítěte Matka i otec Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

 

V roce 2017 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 7 oznámení 

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka i otec Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka Rodič shledán soudem 

vinným 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka Rodič shledán soudem 

vinným 

Týrání svěřené osoby Otec Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Týrání osoby ve společném 

obydlí, týrání svěřené osoby 

Otec Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Ohrožování výchovy dítěte, 

týrání svěřené osoby 

 

Matka Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Týrání svěřené osoby Matka i otec Založeno 

 

V roce 2018 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 10 oznámení  

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Ublížení na zdraví  

z nedbalosti 

Matka Nelze zjistit- spis 

postoupen 

Ublížení na zdraví  

z nedbalosti 

Matka Nelze zjistit- spis 

postoupen 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka Nelze zjistit- spis 

postoupen 

Týrání svěřené osoby 

 

Otec Odloženo 

 

Týrání svěřené osoby 

 

Otec Řízení dosud 

neskončeno 



Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka i otec Odloženo 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka i otec Odloženo 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka i otec Odloženo 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Ohrožování výchovy dítěte 

 

Matka Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

 

V roce 2019 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 4 oznámení  

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Ohrožování výchovy dítěte, 

únos dítěte 

Otec Řízení dosud 

neskončeno 

Týrání svěřené osoby Otec Odloženo 

Týrání svěřené osoby Matka Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

Týrání svěřené osoby Matka Odevzdání věci 

k projednání přestupku 

 

V roce 2020 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 6 oznámení  

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Ohrožování výchovy dítěte 

Otec Řízení dosud 

neskončeno 

Ohrožování výchovy dítěte Matka Matka zemřela 

Ohrožování výchovy dítěte 

Matka Řízení dosud 

neskončeno 

Ohrožování výchovy dítěte 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

Ohrožování výchovy dítěte 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

Ohrožování výchovy dítěte 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

 

 

V roce 2021 OSPOD Praha 9 podal orgánům činným v trestním řízení 4 oznámení  

o spáchání trestného činu na dítěti, nebo podezření z takového činu. 

 

 

 



Označení trestného činu Pohlaví rodiče, který mel čin 

spáchat 

Výsledek řízení PČR 

Ohrožování výchovy dítěte Matka i otec Odloženo 

Týrání osoby ve společném 

obydlí 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

Týrání osoby ve společném 

obydlí 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

Týrání osoby ve společném 

obydlí 

Matka i otec Řízení dosud 

neskončeno 

 

 

 

vedoucí Odboru sociálního 


