Stanovisko Ministerstva vnitra k činnosti obecní policie a Policie České republiky
při zajišťovaní péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí,
jimž byla nařízena karanténa nebo izolace
Vláda České republiky dne 30. března 2020 vydala usnesení č. 341, v němž kromě jiného
ukládá:
- zajistit na úrovni krajů systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu
domácího násilí, pokud u těchto osob bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19
a nebyly hospitalizovány nebo pokud u nich byla nařízena karanténa (dále jen „rizikové
osoby“),
- starostům obcí s rozšířenou působností zajistit objekty, v nichž se tyto osoby budou
moci zdržovat, a to včetně zajištění provozu a zásobování těchto objektů (dále jen
„objekt určený pro péči o rizikové osoby“),
- starostům obcí a primátorovi hlavního města Prahy přijmout vhodná opatření
k zajištění ostrahy objektů určených pro péči o rizikové osoby pomocí obecní policie.
Ostraha objektů určených pro péči o rizikové osoby pomocí obecní policie má být zajištěna,
pokud je tento objekt zřízen v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly (tzn.
na území obce, která obecní policii zřídila, nebo na území obce, v níž je obecní policie
oprávněna příslušné úkoly vykonávat na základě veřejnoprávní smlouvy), je to vzhledem
k počtu sil a prostředků obecní policie možné.

Předpoklady uplatnění oprávnění strážníka nebo policisty
Aby mohl strážník obecní policie nebo příslušník Policie České republiky uplatnit svou
pravomoc při zajišťování toho, aby se riziková osoba přemístila do objektu určeného pro péči
o rizikové osoby anebo v takovém objektu po určenou dobu setrvala, je nezbytné, aby
konkrétní rizikové osobě bylo postupem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) uloženo
konkrétní protiepidemické opatření.
Protiepidemickými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou mimo jiné:
-

karanténní opatření, zejména pak karanténa, kterou lze nařídit jen zdravým osobám,
jde o oddělení zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním onemocněním
nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob),
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-

izolace, která může být nařízena osobám nakaženým nebo podezřelým z nákazy
a kterou se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo
jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob.

Oprávněn nařídit příslušné protiepidemické opatření je buď orgán ochrany veřejného zdraví,
tedy Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) či krajská hygienická stanice podle
§ 67 odst. 1, resp. podle § 82 odst. 2 písm. l) a m), anebo poskytovatel zdravotních služeb,
tedy nejčastěji lékař podle § 67 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Obecná povinnost
fyzických osob podrobit se těmto opatřením je stanovena § 64 písm. a) a případně d) zákona
o ochraně veřejného zdraví.
Přestupku se ale dopustí pouze ta fyzická osoba, která nesplní povinnosti vyplývající
z protiepidemického opatření uloženého krajskou hygienickou stanicí nebo Ministerstvem
zdravotnictví, nikoli poskytovatelem zdravotních služeb (lékařem). V těchto případech půjde
pak o přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) a j) (dojde-li k porušení mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví) nebo j) (jde-li o porušení protiepidemického opatření nařízeného
krajskou hygienickou stanicí) zákona o ochraně veřejného zdraví.

Oprávnění obecní policie
Strážník obecní policie je oprávněn
-

poučit

rizikovou

osobu

o

jejích

povinnostech

v souvislosti

s nařízeným

protiepidemickým opatřením a vyzvat ji, aby se v souladu s tímto protiepidemickým
opatřením dostavila do objektu určeného pro péči o rizikové osoby, případně aby se do
takového objektu vrátila,
- po provedené výzvě přepravit rizikovou osobu do objektu určeného pro péči
o rizikové osoby; odmítne-li se riziková osoba převozu do objektu určeného pro péči
o rizikové osoby podrobit, strážník dané rizikové osobě nařídí setrvat na místě a přivolá
Policii České republiky, která převoz takové osoby provede v rámci institutu zajištění
osoby (vizte dále),
- v rámci ostrahy objektu určeného pro péči o rizikové osoby je strážník obecní policie
podle § 15 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obecní policii“) oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou
dobu nevstupoval na strážníkem určená místa (tzn. např. také zakázat jiným
osobám, aby nevstupovaly do objektu určeného pro péči o rizikové osoby) nebo se na
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nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě; každý
je povinen takového příkazu strážníka uposlechnout,
- v souladu s § 2 písm. a) zákona o obecní policii může strážník rovněž poskytovat
ochranu dalším osobám, které vykonávají nějakou specifickou činnost v souvislosti
s provozem objektu určeného pro péči o rizikové osoby, např. tedy zdravotnickému
nebo jinému personálu,
- rozhodnout o přestupku spáchaném neuposlechnutím výzvy úřední osoby při
výkonu její pravomoci; k možnosti obecní policie sankcionovat takový přestupek
v souvislosti s krizovými opatřeními nebo mimořádnými opatřeními vizte uveřejněné
stanovisko Ministerstva vnitra č. j. MV-50139-2/OBP-20201.
Oprávnění Policie české republiky
Příslušník Policie České republiky má podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii České republiky“) v souvislosti se
zajišťováním péče o rizikové osoby obdobná oprávnění jako strážník obecní policie, nadto je
však též oprávněn podle § 26 odst. 1 písm. a) a případně též f) zákona o Policii České republiky
provést zajištění rizikové osoby a v rámci zajištění pak realizovat její převoz do objektu
určeného pro péči o rizikové osoby. Případný odpor rizikové osoby je policista oprávněn podle
§ 114 zákona o Policii České republiky překonat i silou. Za účelem realizace převozu rizikové
osoby do objektu určeného pro péči o rizikové osoby je Policie České republiky oprávněna
vyžádat v případě potřeby pomoc dalšího orgánu veřejné moci nebo jiné osoby (§ 18 zákona
o Policii České republiky).
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Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/doplnene-stanovisko-odboru-bezpecnostni-politiky-k-opravnenimobecni-policie-ve-vztahu-k-dodrzovani-krizovych-opatreni-vyhlasenych-vladou.aspx
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