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Domácínásilía nouzový stav v ČR
v otázkách a odpovědích

Mohu zavolat PČR i v nouzovém stavu, který je nynív ČR, kvůli násilí ze strany násilné osoby?
Samozřejmě. Linka 158 je v provozu nonstop a policisté vykonávají svoji činnost beze změny, včetně
výjezdů na místo, kde dochází k domácímu násilí.
Může být v nouzovém stavu násilná osoba vykázána ze společně obývané domácnosti?
Ano. Všechny zákony ČR zůstávajív platnosti.
Pokud je násilná osoba v karanténě nebo je nakažená virem COVID 19, tak je možné jí ze společné
domácnosti vykázat?
Ano, i za takových podmínek může policista rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společně obývané
domácnosti. Pokud je násilná osoba v nakažená virem COVID 19 nebo je v domácí izolaci, policista
takovou informaci ověří na krajské hygienické stanici a následně zajistí převoz vykázané osoby na
infekční oddělení nemocnice. Pokud je vykázána násilná osoba v nařízené karanténě (např. po návratu
ze zahraničí), policista kontaktuje krajský krizový štáb a po poradě s ním zajistí převoz na místo, které
je pro také případy vyčleněno v rámci krizového plánu kraje.
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Co se stane, když zasahující policista situaci nevyhodnotí jako nutnou k realizaci institutu vykázání?
Určitě buďte k zasahujícím pólistům upřímní a sdělte jim, co všechno se u vás doma děje. I přesto se
může stát, že zasahující policista se pro vykázání ihned nerozhodne. V takovém případě dle nařízení
Policejního prezidia je policista povinen po přiměřenou dobu situaci v domácnost mapovat osobními
kontrolami v domácnosti, popř. být v telefonickém kontaktu s osobou ohroženou. Pokud se situace
bude opakovat nebo eskalovat (zhoršovat), policista přistoupí k vykázánínásilné osoby žijící ve společné
domácnosti.
Násilná osoba má místo společné domácnosti uvedeno v potvrzení o pracovní neschopnosti,
nepřijde o peníze, když bude vykázání?
Vykázaná osoba pouze nahlásí na okresní správě sociálního zabezpečení změnu místa svého
současného pobytu. Změnu je také potřeba nahlásit ošetřujícímu lékaři, který potvrzení o pracovní
neschopnosti vystavit. Důvod uvádět nemusí.
Chci od partnera odejít, ale mám místo společné domácnosti uvedeno v potvrzení o pracovní
neschopnosti, nepřijdu o peníze?
Určitě ze společné domácnosti odejít můžete, změnu nahlásíte jen telefonicky na okresní správě
sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři, který potvrzení o pracovní neschopnosti vystavit.
Mohu se odstěhovat ze společně obývané domácnosti, když je nouzový stav?
Ano. Ochod z domácího násilí je krizová situace, na kterou se zákaz zbytečného pohybu a kontaktu
nevztahuje.
Fungují azylové domy a ambulantní sociální služby (jako jsou poradny), soudy, orgány sociálně právní
ochrany dětí…?
Ano, služby se nezměnily, jen se změnil např. způsob jejich poskytování, upřednostňuje se telefonický
kontakt. Osobní kontakt je možný po předchozím objednání. Úřady nabízejíalespoň dvakrát v týdnu 3
hodinovou provozní dobu pro veřejnost.
Jak se mohu spojit s Intervenčním centrem Kladno?
Pro kontakt s námi můžete využít buď telefon 605 765 883, kde je každý všední den od 8 do 15 hod
odborný pracovník, který s Vámi domluví další postup a zodpoví Vaše dotazy. Další možností je kontakt
skrze email cinkova@zsi-kladno.cz, který je k dispozici nonstop a na dotazy je průběžně odpovídáno
v průběhu celého dne včetně víkendu. Osobní konzultace jsou možné po předchozím objednání. Po
telefonu a emailech poskytujeme sociální poradenství, psychologickou pomoc pro dospělé i pro děti,
sepsání soudních podání a další naše služby. Pamatujte, NEJSTE NA TO SAMI!

