
Příloha č. 1 – ( zdroj: interní materiály IC, Závazný pokyn pro Policii ČR) 

 
 
-------------------------------------- 
Č. j.                                                                                                                      

                                                                                               .………………………….. 
 
                                                                                                 Počet listů: 
                                                                            Výtisk č.: 
 

Úřední záznam o vykázání 
 
Dne ….............. v ……….. hod. využil příslušník Policie České republiky 

………………………………………………….. svého oprávnění a podle § 44 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky a 

vykázal 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..………... 

Datum narození: ……………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost: ………………………………………… Telefon:..……………………… 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo):………………………………………………………………..….. 

Adresa pro doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): ………………………………………………….. 

 
ze společného obydlí: ……………………………………………………………………....., 
 
které obýval(a) s ohroženou osobou  

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….………… 

Datum narození: ………………………………………….. Telefon:……………..………… 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo):……………………………..……………………………..……..., 

 
jakož i z jeho bezprostředního okolí…..……………………………………………………., 
na dobu 10 dn ů.   
 
Vztah násilné a ohrožené osoby:………………………………….………………………… 
Počet nezletilých osob žijících ve společném obydlí:  
když větší než 0 tak vypsat 
Jméno, PŘÍJMENÍ, datum narození, trvalý pobyt (ulice, č.p., místo): 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 



Odůvodn ění vykázání: 
 
 
 
 
 
 
                                                        Zpracoval:  ………………………………………….. 
                                                                           (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, 
podpis) 
 
 
 
Rozdělovník: 

Výtisk č. 1 - vykázaná osoba 

Výtisk č. 2 - ohrožená osoba 

Výtisk č. 3 - místně příslušné Intervenční centrum 

Výtisk č. 4 - místně příslušný soud, který bude rozhodovat v případě 
            podání návrhu na předběžné opatření 

Výtisk č. 5 - místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí  
            (pokud žije ve společném obydlí nezletilá osoba) 

Výtisk č. 6 - spis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – ( zdroj: interní materiály IC, Závazný pokyn pro Policii 

ČR) 

 

 
-------------------------------------- 
Č. j.                                                                                                                      
                                                                          
 ……………………………
……… 
 
 Počet listů: 
 

Úřední záznam o incidentu se znaky 

domácího násilí 

 

Dne …………………… v ………… hodin bylo přijato oznámení o incidentu se znaky 

domácího (dále jen „incident“). Incident šetřili příslušníci Policie České republiky 

…………………………………………………… v místě (adresa incidentu): 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zúčastněné osoby: 
Násilná osoba: 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost: ……………………………… Telefon: …………………………………. 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo): …………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): ………………………………………………….. 

 
Ohrožená osoba: 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost: ……………………………… Telefon: …………………………………. 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo): ………………………………………………………..………….. 

Adresa pro doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): ………………………………………………….. 

 
Oznamovatel:  ohrožená osoba - násilná osoba - osoba blízká ohro žené osob ě - osoba 
blízká násilné osob ě - soused(ka) - státní orgán - jiný *) 
Když osoba jiná než ohrožená nebo násilná tak 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost: ……………………………… Telefon: ……………………………..….. 



Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo):……………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): ………………………………………………….. 

 
Vztah násilné a ohrožené osoby:  
manžel/manželka - bývalý manžel/bývalá manželka - d ruh/družka -  
přítel/ p řítelkyn ě - rodi č/dítě - prarodi č/vnou če - registrovaní partne ři -  
jiný p říbuzenský vztah - nezjišt ěn*)                                             
 
Násilná osoba obývá společné obydlí s ohroženou osobou: ANO - NE*) 
Když ANO tak Adresa společného obydlí: ..……………………………………………..... 
Forma páchaného násilí: 
fyzické - psychické - ekonomické – sexuální – sociá lní - nezjišt ěno *) 
 
Zranění ohrožené osoby:  ANO - NE*)  
Když ANO tak podlitiny – pohmožd ěniny – zlomenina - řezné, bodné, se čné rány 
                        - střelné poran ění - jiné *)                                         
                        Lékařské ošetření: ANO - NE*) 
                        Když ANO tak Adresa: …………………………………………………..…. 
Zranění násilné osoby:  ANO - NE*)  
Když ANO tak podlitiny – pohmožd ěniny – zlomenina - řezné, bodné, se čné rány 
                        - střelné poran ění - jiné *)                                         
                        Lékařské ošetření: ANO - NE*) 
                        Když ANO tak Adresa: …………………………………………………..…. 
Zranění jiných osob: ANO - NE*)   
Když ANO tak Lékařské ošetření: ANO - NE*) 
Když ANO tak Adresa: ………………………………………………………………………. 
                   
Podezření na požití alkoholu nebo jiných návykových  látek:     
Násilná osoba: ANO - NE*)  Když ANO tak  alkohol - drogy - léky - jiné *) 
                         Silná žárlivost: ANO - NE*)   
Ohrožená osoba: ANO - NE*)  Když ANO tak  alkohol - drogy - léky - jiné *) 
                         Silná žárlivost: ANO - NE*)   
 
Počet nezletilých osob žijících ve společném obydlí: ………………………………….... 
když větší než 0 tak vypsat Jméno, P ŘÍJMENÍ, datum narození 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Přítomnost nezletilých osob při incidentu: ANO - NE*) 
Přítomnost nezletilých osob při zákroku Policie ČR: ANO - NE*)   
Škoda na majetku: ANO - NE*)  
Když ANO tak v částce cca ……….... Kč, spočívající v ………………………………… 
 
Při aktuálním incidentu byla – nebyla *) použita zbraň. 
Když byla tak bodná nebo se čná - tupá - st řelná *) 
Bylo- nebylo *) použito škrcení.  
Přítomnost znak ů domácího násilí 



1. Opakované a dlouhodobé násilí: ANO - NE*) 
Když ANO tak: od kdy :  
Záznamy evidované policií, lékaři atd.: ANO - NE*)    
Když ANO tak   č.j.                                                        
2. Vzrůstající intenzita násilí: ANO - NE*)   
3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu: 
 ANO - NE*) 
4. Násilí páchané ve společném obydlí: ANO - NE*) 
 
Všechny typické znaky  domácího násilí na místě prokázány: ANO - NE*) 
 
Pomoc poskytnutá ohrožené osob ě 
Poskytnut kontakt na jiný st. orgán - který : …………………………………............... Poskytnut 

kontakt na neziskovou organizaci - kterou : ………………………..……… 

Jiná pomoc - jaká : …………………………………………………………………….….. 

Byl uskutečněn převoz ohrožené osoby na jiné místo? ANO - NE*)   

Když ANO tak Na adresu: ………………………………………………………………… 

 
 
Otázky SARA DN: 
U všech položek následujících v této části v p řípadě odpov ědi ANO up řesnit. 
Oddíl 1: Násilí ve vztahu k blízké osob ě   
Dopouští se násilná osoba závažného fyzického nebo sexuálního násilí:   
ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*) (např. fyzické útoky a sexuální násilí, pokusy o ně, použití zbraní) 
 
 
 
Vyhrožuje závažným násilím, sděluje své násilné úmysly: 
 ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*) (např.vyjadřuje vražedné nebo agresivní myšlenky, plány, ničí 
oblíbené věci ohrožené osoby) 
 
 
 
Dochází ke stupňování fyz. nebo sex. násilí nebo výhružek a úmyslů ze strany násilné osoby: 
ANO – NE - NEZJIŠTĚNO *) 

(např. zvyšuje se krutost, četnost nebo různorodost násilných činů, výhružek nebo úmyslů) 
 
 
 
 
Porušuje násilná osoba příkazy soudu a jiná nařízení: ANO – NE - NEZJIŠTĚNO*) 
(např. podmínky kauce, zkušební doby, podmínečného propuštění, trestu zákazu pobytu, 
společenské záruky, probace apod.) 
 
 
 
 
 
 



Má násilná osoba názory a postoje, které schvalují násilí: ANO- NE - NEZJIŠTĚNO*) 
(vyznává a omlouvá zneužívání moci a různé formy násilí, trpí chorobnou žárlivostí, má potřebu 
ovládat blízké osoby, zlehčuje nebo popírá domácí násilí) 
 
 
 
Oddíl 2: Obecné sklony násilné osoby k násilí   
Dopouští se násilná osoba obecné kriminality: ANO – NE - NEZJIŠTĚNO*)                                                 
(jedná násilná osoba antisociálně na veřejnosti  (tj. mimo domácí násilí), existují informace o 
takovém chování, je držitelem zbraně) 
 
 
 
Jsou informace o problémech v předchozích vztazích: ANO – NE - NEZJIŠTĚNO*)                                   
(měla násilná osoba problém vytvořit a udržet dlouhodobý důvěrný vztah (opakované opouštění 
partnera, násilí ve vztahu) 
 
 
 
Má násilná osoba pracovní nebo finanční problémy:    ANO – NE - NEZJIŠTĚNO*) (např. je 
dlouhodobě bez zaměstnání, často mění zaměstnání, má výrazné finanční obtížné) 
 
 
 
Má násilná osoba problémy s toxikomanií a jinými závislostmi:  
ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*) (např. problémy spojené s užíváním nelegálních drog, alkoholu 
nebo předepsaných léků, s hráčskou závislostí např. na automatech) 
 
 
 
 
Má násilná osoba problémy v oblasti duševního zdraví: ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*)                               
(např. evidentní známky narušení kontaktu s realitou, extrémní chování vybočující mimo normu) 
 
 
 
Oddíl 3 : Zranitelnost ohrožené osoby   
Chová se ohrožená osoba rozporuplně ve vztahu k násilné osobě: 
ANO - NE - NEZJIŠTĚNO *) (přestože se chce od násilné osoby odpoutat, udržuje s ní 
pravidelné nebo  nepravidelné kontakty, popírá a omlouvá akce násilníka, svaluje vinu na sebe) 
   
 
 
Má z násilné osoby extrémní strach:  ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*)                                                                 
(tzn. hladina strachu výrazně ovlivňuje její sebeobranné chování, strach ohroženou osobu 
traumatizuje a ochromuje její jednání) 
 
 
      
Má ohrožená osoba problém se zajištěním svého bezpečí:ANO- NE - NEZJIŠTĚNO*) (riziko je 
velké, pokud ohrožená osoba nemá znalost o tom, kde a jak hledat pomoc, není schopna 
zajistit své bezpečí, nezná svá práva, má malé nebo žádné kontakty s přáteli a s původní 
rodinou)  
 



Existují objektivní překážky, které brání zajištění bezpečí pro ohroženou osobu (nejenom 
v místě bydliště, ale i v zaměstnání):  ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*)                                                 
(tato místa nezaručují bezpečí, chybí podpora od jiných osob, zdroje pomoci nejsou rychle a 
lehce dosažitelné, existuje problém s dopravní obslužností) 
 
 
 
Má ohrožená osoba závažné osobní problémy: ANO - NE - NEZJIŠTĚNO*)                                                 
(např. problémy se zaměstnáním, s financemi, problémy právního rázu, mentální problémy, 
problémy s užíváním návykových látek)  
 
 
 
Byly splněny podmínky pro vykázání násilné osoby? ANO - NE*)  
Když ANO tak Odůvodn ění vykázání:  
 
 
 
 
Vykázání bylo provedeno dne: ………………… v ………….hod. a BYLO - NEBYLO *)   
provedeno za přítomnosti nezúčastněné osoby. 
Když bylo tak:  
Nezúčastn ěná osoba: 
Jméno a příjmení: ………………………………………….. 

Datum narození: ……………………. 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo):……………………………………………………………….. 

Když nebylo tak Z důvodu: ……………………………………………………………….. 
 
Adresa společného obydlí: ………………………………………………………………….. 
Vymezení prostoru na který se vztahuje vykázání:  
 
 
 
 
 
Vykázání oznámeno ústně násilné osobě: ANO - NE*) 
 
Opatření proti násilné osob ě    
Zajištění dle § 26 zákona č. 273/2008 Sb.: ANO - NE*)  
Umístění do PAZS dle § 17 zákona č. 379/2005 Sb.: ANO - NE*) 
Zadržení dle § 76 zákona č. 141/1961 Sb.: ANO - NE*)   
Vazba dle § 68 zákona č. 141/1961 Sb.: ANO - NE*) 
Jiný způsob omezení osobní svobody:  ……………………….……………………………  
Když došlo k omezení osobní svobody, tak 
Osobní svoboda omezena dne: ………………………………………….. v …………hod.   
 
Důvod nepřijetí žádného opatření:  
 
Další významné skute čnosti a poznámky:  
 
Kopie úředního záznamu o vykázání předána  místně příslušnému intervenčnímu centru dne 

………...                                                                                                 v ……::::: hod. 



Kopie úředního záznamu o vykázání předána  místně příslušnému soudu, který bude 

rozhodovat v případě podání návrhu na předběžné opatření,  dne 

……….…………………………….v ….……. hod. 

Kopie úředního záznamu o vykázání předána vykázané osobě dne …….………………..v 
…….…. hod. 
 
Kopie úředního záznamu o vykázání předána ohrožené osobě dne ……………………...v 
…….…. hod. 
 
Když ve společném obydlí žije nezletilá osoba tak: 
Kopie úředního záznamu o vykázání předána  místně příslušnému orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí dne  …..………………………………………………………..…..v ……………… hod. 

                                                          Zpracoval:    ………………………………………. 
                                                                               (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, 
podpis) 
  
Místně příslušné intervenční centrum: 
…………………………………….……………………….…............. 
 
Místně příslušný soud, který rozhoduje o podaném návrhu na předběžné opatření:  

…………………………………………………………………………………………….………………..

………. 

Místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí: 
…………………………………….….……………… 
 
 
Změny v pr ůběhu vykázání  (např. ukončení vykázání apod.): ANO - NE*) 
Když ANO tak  dne ……………………………………………v ………....hod. 
Důvod zm ěny v pr ůběhu vykázání:   
 
 
Změna oznámena:           
Vykázané osobě dne ………………………………………………...…….….. v 
…………………..….. hod. 
 
Ohrožené osobě dne  ……………………………………………………….…. v 
….…………………... hod. 
 
Místně příslušnému intervenčnímu centru  dne …………… ..……………....v 
.....………………….. hod. 
 
Místně příslušnému soudu, který bude rozhodovat v případě podání návrhu na předběžné 

opatření,  dne ……………………………….……………………………………………..…v 

………………...……. hod. 

Když ve společném obydlí žije nezletilá osoba tak: 
Místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí dne  …….…….…v 
…………………...… hod. 
 



Došlo k podání návrhu na p ředběžné opat ření u místn ě příslušného soudu:  
ANO - NE*) 
Když ANO tak  Návrh na předběžné opatření podán dne ....…………..…. v …….…. hod. 
Rozhodnutí místně příslušného soudu o předběžném opatření nabylo právní moci dne 
……………………..………………………....  
 
                                
                                               Změny zpracoval:  …………………….…………………. 
                                                                              (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, 
podpis) 
*) Nehodící se škrtne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – ( zdroj: interní materiály IC, Závazný pokyn pro Policii ČR) 

 

 
-------------------------------------- 
Č. j.                                                                                                                      

                                                                                         ………………………….. 
 
                                                                                                   Počet listů:  
                                                                                                   Přílohy: 2/2   

                                         Výtisk č.:   

Potvrzení o vykázání 

 Příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) ………………………..…..  dne 

…………….. v ……….  hod. využil svého oprávnění podle § 44 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky (dále jen „zákon o Policii České republiky“) a 

 
vykázal 

pana(í)  
Jméno a příjmení: ……………….………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………….……………………………………………….. 

Státní příslušnost: ………………………………………….Telefon: …………………… 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo): ……………………………………..………………………… 

ze společného obydlí: 
 
 
 
které obýval(a) s ohroženou osobou  
Jméno a příjmení: ………………………………………………………..………………. 

Datum narození: …………………………………………………………………..……… 

Trvalý pobyt (ulice, č. p., místo): ………………………………………………………….…… 

jakož i z jeho bezprostředního okolí: 
 
 
 
na dobu 10 dn ů.   
 
 
Vykázání  bylo - nebylo *)   provedeno za přítomnosti nezúčastněné osoby. 
 
Když nebylo tak z důvodu:   
 
 
 
 ……………………………………………..               Zpracoval: ………………………………. 
     (otisk kulatého razítka bez státního znaku ) 
 



Poznámky (námitky vykázané osoby proti vykázání): 
 

     Na základě ustanovení § 45 odst. 1 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, byla(a) vykázaná osoba vyzván(a) k vydání všech klí čů od společného obydlí, 
z něhož byl(a) vykázán(a). Na základě této výzvy vykázaná osoba klíče vydala - nevydala *). 
Když vydala tak Specifikace klíčů – typ, barva, popis, markanty: 
 
 
Když nevydala tak Důvody nevydání: 
 
 
Neuposlechnutím výzvy k vydání klí čů se můžete dopustit p řestupku podle § 47 odst. 1 
písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
Klíče vydal dne ………….…….. v …………. hod.      ……..……. ……………………. 
                                                (jméno, příjmení, 
podpis)  
 
Klíče převzal ……….………….. v …………. hod.  …………..……. …………………. 
                                                                            (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, 
podpis) 
 
     Vykázaná osoba byla poučena o tom, že po uplynutí lhůty 10 dnů od vykázání si může klíče 
vyzvednout: ……………………………………………………………… Klíče jí budou vydány jen za 
předpokladu, že nebyl podán návrh na vydání předběžného opatření podle § 76b občanského 
soudního řádu nebo že soud podanému návrhu na vydání předběžného opatření nevyhověl. 
 
Rozdělovník: 
Výtisk č. 1: Vykázaná osoba: ………………………….. převzala  - nepřevzala - odmítla 

podepsat *) 

Když nepřevzala nebo odmítla podepsat tak Z důvodu: 

…………………………………………………. 

                                                                                                          ……………………………… 
                                                                                                                                           (převzal, 
datum, čas, podpis)  
 
Výtisk č. 2: Ohrožená osoba: ………………………….. převzala  - nepřevzala - odmítla 

podepsat *) 

Když nepřevzala nebo odmítla podepsat tak Z důvodu: 
………………………………………………….. 
                                                                                                         
                                                                                                          ……………………………… 
                                                                                                                                          (převzal, 
datum, čas, podpis)  
Výtisk č. 3: spis 
 
Po uplynutí 10denní lh ůty pro vykázání:  
Klíče vydal  dne ………………......... v …….. hod. …………..……. ………………… 



                                                                            (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, 
podpis) 
               
Klíče převzal dne …..………………. v …….. hod.  ………..……. ……………………. 
                                                                                            (jméno, příjmení, podpis)  
Důvod nevydání klí čů:  
 
*) Nehodící se škrtne. 

POUČENÍ VYKÁZANÉ OSOBY 

 
      Před pou čením podle § 44 až 47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vás 
poučuji o tom, že vykázání bylo u činěno bez ohledu na v ůli ohrožené osoby. 
Podle § 44 odst. 1  jste byl(a) vykázán(a) ze společného obydlí obývaného s ohroženou 
osobou,  jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Vykázání je účinné od okamžiku, 
kdy vám bylo sděleno. Vykázán(a) můžete být i ve vaší nepřítomnosti. 
Podle § 44 odst. 2  bude vykázání trvat po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu 
nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby.  Pokud bude podán návrh na předběžné 
opatření podle § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 
Sb. a zákona č. 135/2006 Sb. (dále jen „občanský soudní řád“), v průběhu vykázání, doba 
vykázání se prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. 
Podle § 44 odst. 3   si můžete na útvaru policie  …………………………. (adresa příslušného 
útvaru Policie České republiky, včetně tel. čísla) vyzvednout  kopii úředního záznamu o 
vykázání. 
Podle § 44 odst. 5  můžete v případě, že nesouhlasíte s vykázáním, proti němu na místě podat 
námitky, které budou bez zbytečného odkladu předány krajskému ředitelství 
………………………………………………….. příslušnému podle místa vykázání. Tyto námitky 
také můžete do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat písemně příslušnému 
krajskému ředitelství sám (sama).  Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy jste převzal(a) potvrzení o vykázání a je považována za dodrženou, jsou-li námitky 
nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány u příslušného 
krajského ředitelství. 
Podle § 45 odst. 1 písm. a)  jste povinen(na) opustit neprodleně prostor vymezený policistou 
v potvrzení o vykázání.  
Podle § 45 odst. 1 písm. b)  jste povinen(na) zdržet se vstupu do prostoru vymezeném 
v potvrzení o vykázání. 
Podle § 45 odst. 1 písm. c)  jste povinen(na) zdržet se styku a navazování kontaktu 
s ohroženou osobou. 
Podle § 45 odst. 1 písm. d)  jste povinen(na) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od 
společného obydlí, které držíte. Neuposlechnutím této výzvy se můžete dopustit přestupku 
podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“). 
Podle § 45 odst. 2 písm. a)  máte právo vzít si ze společného obydlí před jeho opuštěním věci 
sloužící vaší osobní potřebě (např. hygienické potřeby, běžné oděvní součásti, léky a zdravotní 
pomůcky, které užíváte, mobilní telefon), osobní cennosti a osobní doklady.  
Podle § 45 odst. 2 písm. b) máte právo si vzít v průběhu vykázání ze společného obydlí věci 
sloužící vaší osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro vaše 
podnikání nebo pro výkon povolání. Toto právo můžete uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti 
policisty, a to po předchozí dohodě na adrese 
……………………………………………………………………………. 
Podle § 45 odst. 2 písm. c) máte právo ověřit si provedení vykázání na čísle tísňového volání 
158. 



Podle § 45 odst. 2 písm. d)  máte právo vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u 
příslušného útvaru (organizačního článku) Policie ČR 
…………………………………………………… 
Úřední záznam o vykázání bude vyhotoven do 24 hodin od vstupu policisty do společného 
obydlí. 
Podle § 45 odst. 3  je třeba, abyste pro potřebu doručování uvedl(a) svoji adresu pro 
doručování 
…………………………………………………………………..……………………………….…….........
..... 

     Neuposlechnutím uloženého vykázání se můžete dopustit přestupku podle § 47 odst. 1 
písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; pokud se 
dopustíte závažného nebo opakovaného jednání, abyste zmařil(a) vykázání, můžete se dopustit 
trestného činu podle § 171 odst. 4 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
     Po uplynutí lhůty 10 dnů si na výše uvedeném útvaru (organizačním článku Policie ČR - 
adresa a telefonický kontakt uvedeny výše) můžete vyzvednout klíče, které jste policistovi 
předal(a) podle § 45 odst. 1 písm. d). Klíče vám budou vydány za předpokladu, že nebyl podán 
návrh na vydání předběžného opatření podle § 76b  občanského soudního řádu. 

     Prohlašuji, že jsem shora  uvedenému poučení porozuměl(a), což stvrzuji svým podpisem: 

 
                         ………………………..…...……………….…………... 
                                   Jméno, příjmení a podpis vykázané osoby   
Poučení provedl(a) :   ……………..………………………………………….… 
                                             Služební hodnost, jméno, příjmení a podpis policisty 

 
POUČENÍ OHROŽENÉ OSOBY 

 
     Jako osobu ohroženou vás poučuji o tom, že podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, došlo k vykázání ………………………………………………... ze společného 
obydlí, které obýval(a) společně s vámi, jakož i z jeho bezprostředního okolí. 
Toto vykázání je účinné od okamžiku, kdy bylo provedeno, a to i v případě, že s ním 
nesouhlasíte. Vykázaná osoba je povinna:  
Podle § 45 odst. 1 písm. a)  opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o 
vykázání.  
Podle § 45 odst. 1 písm. b)  zdržet se vstupu do prostoru vymezeném v potvrzení o vykázání. 
Podle § 45 odst. 1 písm. c)  zdržet se styku a navazování kontaktu s ohroženou osobou. 
Podle § 45 odst. 1 písm. d)  vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného 
obydlí, které drží.    
    V případě porušení podmínek vykázání ze strany vykázané osoby neprodleně informujte 
Policii České republiky prostřednictvím tísňové linky 158. 
Vykázaná osoba má právo: 
Podle § 45 odst. 2 písm. a)  vzít si ze společného obydlí před jeho opuštěním věci sloužící její 
osobní potřebě (např. hygienické potřeby, běžné oděvní součásti, léky a zdravotní pomůcky, 
které užívá, mobilní telefon), osobní cennosti a osobní doklady.  
Podle § 45 odst. 2 písm. b) si vzít v průběhu vykázání ze společného obydlí věci sloužící její 
osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro 
výkon povolání. Toto právo může uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty, a to po 
předchozí dohodě.  

     O termínu, kdy k převzetí věcí osobou vykázanou dojde, budete předem informován(a).  

     Je vaším právem ve smyslu § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat u příslušného soudu návrh na vydání předběžného opatření 



spočívajícího v povinném opuštění společného obydlí násilnou osobou a v zákazu navazování 
kontaktů násilné osoby s vámi. Podáním návrhu v průběhu vykázání, které provedl policista, se 
zákonná 10denní lhůta prodlužuje až do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu. 
Předběžné opatření soudu trvá 1 měsíc ode dne následujícího po dni, v  němž uplynula 
zákonná 10denní lhůta, a bude-li před ukončením této doby zahájeno řízení ve věci samé, 
může předseda senátu na váš návrh rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného 
opatření, a to až na dobu 1 roku. V této souvislosti vás žádáme, abyste informoval(a) Policii 
České republiky o tom, že jste v průběhu policejního vykázání podal(a) u soudu návrh na 
vydání předběžného opatření.  

     O vykázání bude v souladu s § 47 odst. 3 zákona o Policii České republiky informováno 
intervenční centrum poskytující psychologické, sociální a právní služby. Toto intervenční 
centrum vás bude do 48 hodin od doručení podnětu od Policie České republiky kontaktovat s 
nabídkou služeb. V případě potřeby se můžete obrátit i na jiné instituce, které poskytují 
psychologické, sociální a další služby v oblasti pomoci obětem domácího násilí. Za tímto 
účelem vám jsou předány kontakty na instituce v místě bydliště a kontakty na linky 
s nepřetržitým provozem.   

     Dále vás poučuji o tom, že uvedením nepravdivých skutečností se můžete dopustit trestného 
činu křivého obvinění podle § 174, pomluvy dle § 206 a poškozování cizích práv dle § 209 
zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně přestupku proti 
občanskému soužití dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

      V době trvání vykázání bude provedena kontrola, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti 
vyplývající z vykázání. V této souvislosti vás žádáme o poskytnutí součinnosti policistům 
provádějícím tuto kontrolu.  

     Úřední záznam o vykázání bude zpracován do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí 
a můžete si jej vyzvednout na adrese:  

 
     Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení porozuměl(a), což stvrzuji svým podpisem: 
 
                                ……..…………………..……………………… 
                              Jméno, příjmení a podpis ohrožené 
osoby  
Poučení provedl(a):             
…..………………………………………………………... 
       Služební hodnost, jméno, příjmení a 
podpis policisty 
 

 

 

 

 

 
 
 



PŘÍLOHA Č. 4 – ( zdroj: interní materiály IC, Závazný pokyn pro Policii 

ČR) 

 
INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO 

NÁSILÍ 
 
DONA linka, pomoc ob ětem domácího násilí, informace   nonstop  tel. 
251 511 313 
Bílý kruh bezpe čí, pomoc ob ětem trestných činů    nonstop  tel. 
257 317 110 
Linka d ůvěry RIAPS nonstop  tel. 
222 580 697 
Centrum krizové intervence nonstop  tel. 
284 016 666 
 
ROSA, centrum pro týrané a osam ělé ženy                                      tel. 2 41 432 466 
                                                                                                                 602 246 102 
Pro Fem o.p.s., telefonická právní poradna a právní  zastupování    
tel.224 910 744  
pro osoby ohrožené domácím násilím                                  jen úterý   9.00 – 11.00 
hod. 
                                                                                                     středa 18.30 – 20.30 
ACORUS                                                                              nonstop tel. 283 8 92 772 
SPONDEA Brno                                                                 nonstop  tel. 541 235 511  
                                                                                                                   739 078 078 
Linky d ůvěry v míst ě 
Krizová centra v míst ě 
Interven ční centrum v míst ě 
Azylové domy                                                                 kontakt poskytne p říslušný 
sociální odbor dle místa bydlišt ě a DONA linka 
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v míst ě 
Orgán sociáln ě právní ochrany d ětí (OSPOD) v míst ě 
Policie ČR                                                                                         nonstop tel.  158 
Městská/obecní policie, odd ělení p řestupk ů městského/obecního 
úřadu apod. 
Zdravotnická záchranná služba                                               nonstop tel. 155
  
Tísňové volání                                                                                    nonstop tel. 112 
Zdravotnická za řízení 

 



Příloha č. 5 – ( zdroj: interní materiály IC, Závazný pokyn pro Policii ČR) 

 
 
-------------------------------------- 
Č. j.                                                                                                                      

………………………….. 
 
                                                                                                   Počet listů:  
 

Úřední záznam 
o provedení kontroly dodržování povinností vyplývaj ících 

z vykázání 
 

Dne ………………. v ……….. hod. provedla hlídka ……………………….. ve složení  

..................................................................................................................................... 

 
podle § 47 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
  

kontrolu  dodržování povinností vyplývajících z vykázání 
 

vydaného dne ………………………. pod číslem jednacím …………………………  vztahující se 

na ……………………………………………………………………………….. 

 

a bezprostřední okolí společného obydlí ……………………………………………..……. 

 
Další významné skutečnosti a poznámky k průběhu kontroly: 
 
 
Výsledek kontroly: 
Přítomnost vykázané osoby ve společném obydlí: ANO - NE*) 

Přítomnost ohrožené osoby ve společném obydlí: ANO - NE*) 

Přítomnost dětí ve společném obydlí: ANO - NE*) 

 
Zjištěno porušení zákazu styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou 
ANO - NE*) 
Pokud  ANO, jaké:   
 
Přijaté opatření v případě  zjištění nedodržování vykázání nebo zákazu styku nebo navazování 
kontaktu s ohroženou osobou ze strany osoby vykázané: 
 
Záznam vyhotovil: …………………………………………… 
                                (hodnostní označení, jméno, příjmení, OEČ, podpis) 
   
 
*) Nehodící se škrtne 
 


