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1) Charakter a druh mimořádné události
Složky integrovaného záchranného systému (IZS) dostaly oznámení, že
A. osoba nebo osoby (dále jen osoba) demonstrují úmysl spáchat sebevraždu (suicidium). Při pokusu
o sebevraždu nebo jejím dokonání dojde ke zranění nebo usmrcení této osoby. Možnost, že vznikne
újma na životě, zdraví nebo majetku jiným nezúčastněným osobám, lze s velkou pravděpodobností
vyloučit,
B. osoba demonstruje úmysl spáchat sebevraždu. Při pokusu o sebevraždu nebo jejím dokonání hrozí
reálná možnost, že vznikne újma na životě, zdraví nebo majetku i jiným nezúčastněným osobám
• a to způsobem provedení pokusu o sebevraždu, zejména zvolením místa pokusu (např. skok
z výškové budovy nebo mostu), použitím věci nebo zařízení (např. zdrojů energie - plynu, elektřiny,
hořlavé nebo nebezpečné chemické látky anebo použitím vozidla řízeného touto osobou jako
překážky, např. v kolejové dopravě),
• tím, že tato osoba disponuje nebo hrozí použitím věci nebo zařízení (např. střelnou zbraní,
pyrotechnickým materiálem) a současně otevřeně oznamuje svůj úmysl spáchat tak zvanou
rozšířenou sebevraždu. Rozšířenou sebevraždou se rozumí takové jednání osoby se
sebevražednými úmysly, které současně s provedením pokusu o vlastní usmrcení plánovaně usiluje
o usmrcení nebo zranění dalších osob.
Poznámka:
Tato typová činnost se nevztahuje na případy, kdy je některé ze složek IZS oznámeno, že se konkrétní osoba
připravuje nebo již přikročila k pokusu o sebevražedný teroristický útok a skutek dosud nebyl dokonán. Příjemce toto
oznámení bezodkladně předá Policii ČR k dalšímu opatření.
V případě, že z oznámení vyplývá, že tato osoba disponuje pyrotechnickým materiálem nebo je důvodné
podezření že hrozí jeho použití, lze přiměřeně využít i postupů vycházejících ze společné typové činnosti složek IZS
– „Nástražné výbušné systémy“.

Mimořádná událost je charakteristická tím, že
a) samotnou suicidiální intervenci („vyjednávání mající za cíl odradit osobu od sebevražedného úmyslu) má
provádět vyškolený odborník, se kterým musí být konzultovány všechny činnosti ostatních složek IZS
spojené s vlastním zásahem (klíčové pro úspěšné řešení mimořádné události),
b) pokud jsou složky IZS na místě, plynoucí čas působí pozitivně na řešení mimořádné události, tlak
na zkrácení suicidiální intervence působí pro minimalizaci následků kontraproduktivně - je tedy vhodné
případný zásah spíše oddalovat a neuspěchat,
c) v některých specifických případech (zejména u skoků z výšky) působí na zachraňovanou osobu rizikové
faktory (např. špatný fyzický stav osoby se sebevražednými úmysly, vyčerpání z důvodu její polohy nebo
způsobu držení se na místě pokusu, klimatické podmínky atd.), které jí při prodlužování intervence
mohou zapříčinit újmu na životě nebo zdraví, a to nezávisle na její vůli. Naskytne-li se v průběhu
vyjednávání možnost této osobě bez zbytečného rizika pro záchranáře zabránit v pokračování jejího
jednání je žádoucí zasáhnout rozhodně a rychle,
d) pro řešení mimořádné události je stěžejní vhodně aplikovaný postup suicidiální intervence,
e) je potřebné při dojezdu na místo zásahu nebo na místě zásahu samém zvážit opodstatněnost užití
zvláštního výstražného zařízení. Činnost tohoto zařízení může mít na osobu se sebevražednými úmysly
stresující účinek.

2) Činnost složek IZS při zásahu
Cílem zásahu složek IZS je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých
činností osoby demonstrující úmysl spáchat sebevraždu, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví nebo
majetku a vedoucí k přerušení jejich příčiny.
Osoba od svého jednání může upustit dobrovolně anebo je potřebné využít některého ze zákonných
důvodů k přerušení jejího jednání s využitím příslušných oprávnění daných právními předpisy.
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Pozn.:
Podle českého právního řádu sebevražda ani příprava k ní nejsou trestným činem ani přestupkem, takže
veškeré zákroky k potencionálnímu sebevrahovi je nutné vést buď jako k osobě nemocné (důvodné
podezření na duševní nemoc nebo intoxikaci psychoaktivními látkami), případně jako k osobě, která svým
jednáním ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob nebo majetek.
Při zásahu zpravidla dojde ke krátkodobému omezení osobní svobody nebo i k zajištění osoby, která
svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, anebo život nebo zdraví jiných osob nebo majetek.
Omezit osobu na právech nebo jí zajistit je možné pouze na základě zákonného zmocnění, ve kterém
musí být stanoveny konkrétní důvody a způsob omezení nebo zajištění, neboť se jedná o výrazný zásah
do základních lidských práv a svobod.
• jako důvod pro omezení osobní svobody osoby je možné využít ustanovení § 23 odst. 4 zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, které vymezuje indikace, ve kterých je
možné zadržet osobu (pacienta) bez jejího souhlasu takto: bez souhlasu nemocného je možné
provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít
nemocného i do ústavní péče písm. b) „jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo
intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí“. (To platí i pro osobu, u které si nelze kvůli jejímu
zdravotnímu stavu vyžádat souhlas k neodkladným výkonům zachraňujících život nebo zdraví). Toto
oprávnění přísluší zdravotnickému zařízení (v tomto případě zdravotnické záchranné službě, která
osobu se sebevražednými úmysly předá následně příslušnému zdravotnickému zařízení do ústavní
péče). Převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče z důvodů uvedených v § 23
odst. 4 je zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, v jehož obvodu má sídlo. Převzetí
se soudu neoznamuje, jestliže nemocný dodatečně ve lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí
(§ 24 zákona č. 20/1966 Sb.).
• krátkodobě omezit osobní svobodu osoby nebo její práva může i velitel zásahu dle § 19 odst 3 písm. a)
zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů - velitel
zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn, „zakázat nebo omezit vstup osob
na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit
evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku
a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji
totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět,“
• omezit osobu na právech mohou i příslušníci jiných zasahujících složek IZS nebo fyzické osoby podle
§ 14 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, protože potřeba zabránit
sebevraždě osoby naplňuje podmínky konání v „krajní nouzi“,
• zajistit osobu mohou příslušníci Policie ČR podle § 14 odst 1 písm. a) - policista je oprávněn zajistit
osobu, která „svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných
osob nebo majetek“, zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
• k omezení práv osoby může dojít činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.

3) Velitel zásahu
A. Velitelem zásahu je obvykle příslušník Policie ČR. Do příjezdu Policie ČR řídí součinnost složek IZS
velitel jednotky požární ochrany nebo vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby.
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B. Řídit společný zásah po dohodě na místě přítomných velitelů nebo vedoucích složek může nadále
velitel jednotky požární ochrany nebo vedoucí lékař za předpokladu, že:
• je vyloučen úmysl osoby spáchat rozšířenou sebevraždu,
• síly a prostředky příslušné složky provádí na místě převažující činnost,
• je spojení s operačním a informačním střediskem IZS, které situaci na místě konzultuje s místně
příslušným operačním střediskem Policie ČR
• síly a prostředky Policie ČR soustředěné na místě zásahu jsou nedostatečné, případně plní v rámci
potřebných opatření úkoly mimo samotné místo pokusu o sebevraždu (např. odklon dopravy pod
mostem atd.),
• z prvotního vyjednávání je zjevné, že osobu demonstrující úmysl sebevraždy zneklidňují
stejnokrojové součástky nebo pracovní oděv některé ze zasahujících sil (např. stejnokroj Policie ČR,
bílý plášť u lékaře atd.) a jejich viditelná přítomnost na místě by mohla zapříčinit dokonání
sebevraždy,
• na místě je přítomný vyjednavač Policie ČR (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 132/2003)
nebo je na místo povolán.
Není-li velitel zásahu ustanoven dle písm. A., velitel zásahu ve zprávě o zásahu uvede důvody této
změny.
Velitel zásahu na místě může zřídit štáb velitele zásahu, do kterého určí zejména:
• vyjednavače Policie ČR (dále jen „vyjednavač“). Vyjednavač provádí suicidální intervenci nebo je
koordinátorem vyjednávacího týmu, pokud situace vyžaduje přítomnost celého týmu,
• velitele jednotky požární ochrany nebo funkcionáře HZS ČR s právem přednostního velení,
• lékaře ZZS,
• velitele sil a prostředků Policie ČR
• další zástupce složek IZS, ze kterých vytvoří dokumentační skupinu,
• další právnické nebo fyzické osoby potřebné k řešení mimořádné události.
V případě, že je prokazatelně zjištěno, že osoba demonstrující úmysl spáchat sebevraždu disponuje
nebo hrozí použitím věci nebo zařízení (např. střelnou zbraní, pyrotechnickým materiálem) a současně
otevřeně oznamuje svůj úmysl spáchat rozšířenou sebevraždu stanoví velitel zásahu hranici nebezpečné
zóny a určí nástupní prostor zúčastněným složkám IZS pro přípravu na nasazení k záchranným
a likvidačním pracím. Mimořádná událost je dále do odvolání řešena Policií ČR.
.
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4) Odpovídající stupeň poplachu IZS
Velitel zásahu nebo velitel (vedoucí) první složky, která dorazí na místo zásahu, posoudí situaci podle
počtu ohrožených osob (§ 21-23 vyhlášky č. 328/2001 Sb.), informuje místně příslušné operační
a informační středisko IZS a to následně vyhlásí první nebo druhý stupeň poplachu poplachového plánu IZS.

5) Časové vymezení společného zásahu řešeného podle této typové činnosti
Za ukončení společného zásahu složek IZS je považován okamžik:
• kdy osoba upustí od svého jednání nebo při pokusu o sebevraždu dojde k jejímu zranění a je
předána do péče zdravotnické záchranné služby,
• při pokusu o sebevraždu dojde k usmrcení této osoby a je provedeno ohledání místa činu
(při této činnosti mohou být využity na místě příslušné síly a prostředky jednotek požární
ochrany (např. specialisté hasiči-lezci, výšková technika apod.),
• jsou ukončeny záchranné a likvidační práce v případě, že při pokusu o sebevraždu vznikla újma
na životě, zdraví nebo majetku jiným nezúčastněným osobám a je provedeno ohledání místa
činu,
• jsou ukončeny záchranné a likvidační práce po uskutečněné rozšířené sebevraždě a je
provedeno ohledání místa činu.
O ukončení společného zásahu vždy rozhodne velitel zásahu.

6) Očekávané síly a prostředky složek IZS
a) Policie ČR (jen síly spolupracující při řešení mimořádné události, nikoliv policisté zabezpečující
souběžné vyšetřování, pokud se provádí),
• vyjednavač, nebo vyjednávací tým Policie ČR (v rámci možností územně příslušného útvaru),
• příslušníci služby pořádkové policie Policie ČR,
• pyrotechnici Policie ČR (v případě hrozby sebevraždou za použití pyrotechnického materiálu),
• zásahová jednotka Policie ČR správy kraje,
b) Jednotky požární ochrany – 1-2 družstva s CAS s prostředky pro záchranu nebo evakuaci osob
s ohledem na místní podmínky.
Pro případ hrozby sebevraždou skokem z výšky povolá velitel přítomné jednotky PO:
• lezeckou skupinu nebo družstvo,
• automobilový žebřík nebo automobilovou plošinu,
c) zdravotnická záchranná služba – výjezdová skupina územně příslušné zdravotnické záchranné služby
s lékařem (rychlá lékařská pomoc –RLP),
d) hlídka strážníků obecní policie; je-li v místě zřízena.

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Číslo jednací:
č.j. PPR-98-3/SKR-2007

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Zpracovatel listu

Demonstrování úmyslu sebevraždy

Policejní prezídium
České republiky

Postup velitele zásahu (kontrolní list)
Velitel (vedoucí) té složky IZS, která se dostaví na místo zásahu jako první, odpovídá za provedení
prvotních nezbytných úkonů na místě události. Po příjezdu dalších složek IZS na místo zásahu se při
ustanovení velitele zásahu postupuje ve smyslu článku 3, společného listu.
Není-li velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“), předá veliteli zásahu
označení „velitel zásahu“.
1. Vyhodnotí oznámení a následně
a) při jízdě na místo události požaduje od příslušného operačního střediska dostupné údaje a jsou-li
známé i případné změny ve vývoji situace,
b) při příjezdu na místo události svolá přítomné velitele (vedoucí) složek IZS, vyžádá si informace
o dosavadním průběhu zásahu a stanoví taktiku dalšího postupu,
c) v případě potřeby upřesní vyhlášený stupeň poplachu IZS,
d) v případě, že osoba hrozí tzv. rozšířenou sebevraždou omezí činnosti složek IZS při společném
zásahu na
• monitorování chování osoby demonstrující úmysl spáchat rozšířenou sebevraždu,
• určení a označení nebezpečné a vnější zóny (uzavření místa zásahu do příjezdu Policie
ČR),
• evakuaci ohrožených osob z nebezpečné zóny za pomoci na místě přítomných sil
a prostředků,
• určení nástupního prostoru pro nasazené síly a prostředky ,
e) vyžádá si vyjednavače Policie ČR. Současně si vyžádá potvrzení jeho dostupnosti včetně
předpokládané doby příjezdu,
f) zřídí společnou dokumentační skupinu.
zahájeno
2.

splněno

Stanoví prostor, ze kterého budou evakuovány osoby, kterým hrozí případná újma na životě nebo zdraví
(nebezpečnou zónu) a prostor, ze kterého budou vykázány nepovolané osoby (vnější zóna), včetně
způsobu provedení a zajištění uzávěry.
zahájeno

splněno

3. Po konzultaci s vedoucími zúčastněných složek IZS rozhodne o provedení
a) technického zabezpečení zásahu ( např. spojení, osvětlení, zřízení přístupových cest, atd.),
b) přípravy na záchranné a likvidační práce (např. instalace záchranné matrace v dopadové ploše,
připravenost výškové techniky, spuštění člunu na vodu nebo připravení vhodných hasiv apod.),
zahájeno
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Zajistí po konzultaci s vedoucím lékařem ZZS případný převoz zraněné osoby do zdravotnického
zařízení k ošetření a předání osoby do ústavní péče.
zahájeno

splněno

5. Zajistí navázání komunikace s osobou se sebevražednými úmysly
a) za pomoci vyjednavače,
b) není-li k dispozici, za pomoci na místě příslušného lékaře, případně jiné vhodné osoby (např. hasiče
s lezeckým výcvikem) jako nouzové řešení s cílem zklidnit situaci na místě - viz příloha listu
velitele zásahu.
zahájeno

splněno

6. Uloží zabezpečit podmínky pro práci vyjednavače nebo lékaře, zejména zajištění jeho bezpečnosti, např.
proti pádu z výšky v případě nedostupnosti místa vyjednávání za pomoci hasiče.
zahájeno

splněno

7. Zabezpečí samostatné, nikým nerušené nepřetržité spojení s vyjednavačem.
zahájeno

splněno

8. Pokud vyjednavač požaduje pro osobu se sebevražednými úmysly rozhovor nebo kontakt s jinou
osobou, požádá územně příslušné Operační středisko Policie ČR o kontaktování a případnou dopravu
této osoby na místo zásahu.
zahájeno

splněno

9. Organizuje záchranné práce podle průběhu vyjednávání.
zahájeno

splněno

10. V případě úspěchu vyjednávání
A. zváží vhodný způsob omezení osobní svobody osoby a v případě nutnosti rozhodne
o provedení tohoto opatření (po konzultaci s vyjednavačem a lékařem).
a) předá osobu lékaři ZZS k převozu do
• zdravotnického zařízení,
• příslušného zdravotnického zařízení s ústavní péčí
a zásah ukončí.
b) předá osobu příslušníkům Policie ČR k dalšímu opatření a zásah ukončí.
B. Propustí osobu a zásah ukončí.
zahájeno
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11. V případě, že osoba pokus o sebevraždu uskuteční a zraní se, nařídí provedení záchranných prací
a poskytnutí součinnosti osádce ZZS pro její okamžitý odvoz do příslušného zdravotnického zařízení
(traumatologie, chirurgie, popáleninové centrum apod.).
zahájeno

splněno

12. V případě, že osoba sebevraždu dokoná
a) prohlídkou mrtvého lékař ZZS potvrdí úmrtí, jeho příčiny a vystaví list o prohlídce mrtvého,
•
jestliže lékař výjimečně nerozhodne o provedení pitvy, je povinen oznámit úmrtí příslušnému
úřadu pověřenému vedením matriky, a to na listu o prohlídce mrtvého,
•
jestliže lékař při prohlídce mrtvého rozhodne o provedení pitvy, nařídí převoz mrtvého do
určeného zdravotnického zařízení,
b) a existuje podezření na spáchání trestného činu nebo existuje podezření, že osoba spáchala
sebevraždu pod vlivem psychoaktivních látek, informuje orgány činné v trestním řízení a na jejich
dožádání s nimi spolupracuje,
c) a nepodařilo-li se zjistit totožnost této osoby zajistí její identifikaci technikem výjezdové skupiny
místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR.
zahájeno

splněno

13. Nařídí provedení nutných likvidačních prací (např. transport těla, spláchnutí krve) a zásah ukončí.
zahájeno

splněno

Pozn: Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích
• velitel zásahu zpracovává zprávu o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu pro místo zásahu. Předá ji hasičskému záchrannému sboru kraje do 14 dnů od ukončení
zásahu.

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Číslo jednací:
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Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Zpracovatel listu

Demonstrování úmyslu sebevraždy

Policejní prezidium
České republiky

Zásady jednání s osobou se sebevražednými
úmysly
(Určeno pro zasahující osoby, které nejsou proškoleny pro suicidiální intervenci)

Způsob jednání:
• Klidným hlasem zřetelně, pomalu a jednoduše oslovte osobu
a zeptejte se na její úmysly.
• Nechejte osobu hovořit o čem chce. O ničem ji nepřesvědčujte.
Mluvte co nejméně. Důležité je poslouchat. Jednání by situaci
nemělo zhoršovat.
• Řiďte se svými pocity a rozumem. Získávejte čas do příjezdu
policejního vyjednavače.

Taktické zásady při jednání:
• Nepřibližujte se k ozbrojené osobě.
• Myslete na svoji bezpečnost a jištění. Nesnažte se za každou cenu
chytat osobu nad volnou hloubkou proti její vůli a bez vlastního
zajištění.
• Vyjednávání lze postupně, s ohledem na situaci, doplnit
opatřeními k překažení sebevražedného úmyslu, např. zajištěním
osoby proti pádu, instalací matrace na předpokládané dopadové
ploše apod.
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Úkoly operačních středisek
složek integrovaného záchranného systému
Operačního řízení záchranných a likvidačních prací při zásahu na ohlášení demonstrování úmyslu
sebevraždy se zpravidla zúčastní:
A. operační středisko územně příslušného okresního ředitelství Policie ČR (OS PČR)
B. operační středisko územně příslušné Policie ČR správy kraje (OS PČR Sk)
C. operační a informační středisko integrovaného záchranného systému kraje (OPIS IZS)
- technické centrum tísňového volání linky 112 (TCTV)
D. místně příslušné (oblastní nebo okresní) zdravotnické operační středisko územní záchranné
služby (OSZS ZZS)
E. zdravotnické operační středisko územní záchranné služby (ZOS ÚSZS kraje).
Společné úkoly operačních středisek základních složek IZS:
1. přijmou tísňové volání a vyhodnotí pravdivost dané situace. V případě, že na operační středisko volá
přímo osoba se sebevražedným úmyslem, postupuje obsluha s cílem získat informace a komunikuje
s danou osobou s ohledem na pravidla komunikace před příjezdem vyjednavače (viz příloha listu velitele
zásahu), přičemž
2. předají informaci o demonstrování úmyslu sebevraždy na další operační střediska základních složek IZS
na nejnižší úrovni, tj. dvěma zbývajícím z trojice OS PČR, OPIS IZS, OSZS ZZS, přičemž TCTV předá
informaci všem třem těmto operačním střediskům,
3. informují svá informační střediska na krajské úrovni, v případě potřeby, zejména u možnosti rozšířené
sebevraždy,
4. zabezpečují povolání a nasazení sil a prostředků své složky IZS,
5. doporučí, aby při přiblížení se k místu zásahu nebyla na vozidlech využívána zvláštní zvuková výstražná
zařízení,
6. spolupracují s OPIS IZS při potřebě povolat další síly a prostředky podle poplachového plánu IZS podle
požadavků velitele zásahu,
7. předávají si navzájem potřebné informace podle vývoje situace u zásahu.
Úkoly a činnost OS PČR
1. informuje OS PČR Sk o potřebě vyjednavače (není-li k dispozici na příslušném útvaru),
2. informuje velitele zásahu (policistu) o druhu sil a prostředků HZS kraje, které je možné na místo v danou
chvíli povolat,
3. po zjištění doby potřebné pro příjezd vyjednavače na místo zásahu předá neprodleně tuto informaci
veliteli zásahu (VZ) přímo (VZ příslušník Policie ČR) nebo cestou OPIS IZS (VZ příslušník HZS ČR nebo
lékař ZZS),
4. vyžaduje v souladu se zákony a interními akty řízení relevantní informace potřebné pro zásah,
5. organizuje zabezpečení přítomnosti dalších osob na místě zásahu podle požadavků vyjednávajícího,
6. organizuje činnost k provedení potřebných úkonů pro potřeby orgánů činných v trestním řízení v případě
dokonané sebevraždy osoby,
7. přijímá údaj o zdravotnickém zařízení, do kterého byla osoba přijata do ústavní péče.
Úkoly a činnost OS PČR Sk
1. zabezpečí povolání krizového vyjednavače na místo zásahu a v případě, že není na útvaru
k dispozici, požádá o jeho povolání operační středisko Policejního prezidia ČR,
2. oznámí na OS PČR dobu potřebou pro příjezd vyjednavače na místo zásahu,
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3. v případě, že osoba hrozí rozšířenou sebevraždou, zabezpečuje operační řízení policejní akce
a v souladu se ZP PP č. 18/2005 informuje operační středisko Policejního prezidia ČR.
Úkoly a činnost OSZS ZZS resp. ZOS ÚSZS
1. vyrozumí a zajistí příslušné zdravotnické zařízení, ve kterém bude možné osobu umístit do ústavní péče
a informuje o tom výjezdovou skupinu,
2. v případě hrozby uskutečnění rozšířené sebevraždy zabezpečuje aktivaci dalších sil a aktivuje operační
řízení ÚSZS;
3. oznámí po ukončení zásahu na OS PČR adresu zdravotnického zařízení, do kterého byla osoba přijata
do ústavní péče,
4. oznámí po ukončení zásahu na OS PČR a OPIS adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly
převezeni příslušníci Policie ČR a HZS ČR zranění při zásahu.
Úkoly a činnost OPIS IZS
1. povolá a nasadí jednotky PO podle požárního poplachového plánu kraje,
2. na žádost velitele zásahu (příslušníka HZS ČR nebo lékaře ZZS) zabezpečí cestou OS PČR povolání
vyjednavače, o době potřebné k dostavení se na místo zásahu velitele zásahu informuje,
3. vyhodnotí pravděpodobnou potřebu sil a prostředků jednotek PO podle způsobu sebevraždy,
4. povolává a nasazuje další síly a prostředky HZS kraje podle požadavků velitele zásahu,
5. v případě uskutečnění rozšířené sebevraždy vyhlašuje na žádost velitele jednotky PO na místě zásahu
(přebírá velení zásahu) vyšší stupeň poplachu složek IZS,
6. informuje velitele zásahu o splnění jednotlivých výše uvedených kroků,
7. podle požadavků vyjednávajícího spolupracuje s OS PČR při zabezpečení potřebné přítomnosti dalších
osob na místě zásahu.

Podpis

Schvaluji: . policejní prezident

plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie ČR
Policie ČR v případě demonstrování úmyslu sebevraždy zejména
• ustanoví velitele zásahu z Policie ČR,
• zajišťuje uzavření místa zásahu na hranici vnější zóny a stanoví nebezpečnou zónu (v případě, že je
nutno ji stanovit),
• získává operativní informace potřebné k úspěšnému dokončení zásahu,
• zajišťuje povolání dalších osob a složek IZS, jejichž přítomnost je nezbytná k provedení zásahu,
• zajistí činnost dokumentační skupiny ustanovené velitelem zásahu.
Vyjednavač (vyjednávací tým) Policie ČR
• vyjednává s osobou demonstrující úmysl sebevraždy (poskytuje suicidiální intervenci),
• poskytuje základní posttraumatickou péči a to osobám, které takovou intervenci potřebují nebo o ní
požádají.
Další složky Policie ČR
• zásahové jednotky, pyrotechnická služba a jiné složky Policie ČR, potřebné k dokončení zásahu.

Řízení zásahu
Velitelem zásahu se stává velitel hlídky policie nebo služební funkcionář, který se na místo události
dostaví jako první. Řízení zásahu může převzít příslušný vedoucí služební funkcionář s věcnou a místní
působností. Při koordinaci činností se rozhoduje podle platných předpisů, vývoje situace, dostupných
informací a postupuje zejména v souladu s touto typovou činností a interními akty řízení.

Uzavření místa zásahu (uzávěra)
Vnější zóna - zajišťuje Policie ČR, slouží k zajištění nerušeného prostředí pro práci složek IZS, bezpečnosti
nezúčastněních osob, zamezení vstupu nebo vjezdu nepovolaným osobám.
Nebezpečná zóna - zajišťuje nebo přebírá Policie ČR v případě, že osoba, demonstruje úmysl spáchat
rozšířenou sebevraždu.

Operativní získávání informací
K úspěšnému vyjednávání s osobou demonstrující úmysl sebevraždy je nutné průběžně získávat
informace o této osobě a dalších okolnostech, které ji k demonstrování úmyslu sebevraždy přiměly. Policie
ČR v rámci svých kompetencí a v souladu s příslušnými zákony a interními akty řízení získává informace
relevantní pro úspěšné dokončení zásahu.

Přítomnost dalších osob
Policie ČR zajišťuje v rámci svých kompetencí a po dohodě s vyjednávajícím přítomnost dalších
osob na místě zásahu. Může se jednat o tlumočníky, rodinné příslušníky osoby demonstrující úmysl spáchat
sebevraždu nebo jiné další osoby, jejichž přítomnost je nutná pro úspěšné dokončení zásahu.

Vyjednávač (vyjednávací tým)
Na místo události je přivolán policejní vyjednavač, případně podle závažnosti situace vyjednávací
tým.
Hlavním úkolem vyjednavače je navázání kontaktu s osobou demonstrující sebevražedný úmysl,
zklidnění a stabilizace situace cestou cílesměrné komunikace. Konečným cílem vyjednávání je odvrátit
osobu od dokonání sebevraždy.
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Zpracovatel listu

Demonstrování úmyslu sebevraždy

Policejní prezidium
České republiky

Vyjednavač může být po skončení zásahu využit pro poskytnutí základní posttraumatické péče
osobám, které by takovou intervenci potřebovaly (pokud sám nevyjednával před uskutečněným provedením
sebevraždy).

Další složky Policie ČR
Podle závažnosti a charakteru situace s demonstrovaným úmyslem sebevraždy mohou být na místo
zásahu přivolány další policejní složky, např. zásahová jednotka správy Policie ČR kraje, pyrotechnická
služba atd.

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích
Složky zpracovávají vlastní dokumentaci o záchranných a likvidačních pracích, které prováděly
v prvním nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu.
Velitel zásahu zpracovává zprávu o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu pro místo zásahu. Předá ji hasičskému záchrannému sboru kraje do 14 dnů od ukončení zásahu.

Schvaluji: genpor. JUDr. Jiří Kolář
policejní prezident

Podpis
dne:
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Úkoly a činnosti sil a prostředků jednotek požární ochrany
Do převzetí vedení zásahu příslušníkem Policie ČR nebo vedoucím lékařem velitel
jednotky požární ochrany nebo příslušník HZS ČR s právem přednostního velení (dále jen
„velitel jednotek PO“) uplatňuje pravomoci a vykonává úkoly velitele zásahu, přitom
zejména zabezpečí:
1. Při příjezdu a po zjištění, že osoba svůj úmysl ještě nedokonala, cestou příslušného

operačního střediska ověří, zda již byl povolán vyjednavač Policie ČR (dále jen
„vyjednavač“).
2. Uzavření místa zásahu, přičemž se pokusí od přítomných osob zjistit předchozí
chování osoby, která hodlá spáchat sebevraždu.
3. Navázání kontaktu s osobou se sebevražednými úmysly a zahájení klidné komunikace
s touto osobou (viz příloha listu velitele zásahu), pokud to situace umožňuje, k tomu
může povolat i psychologa HZS kraje.
4. Přístup lékaře ZZS k osobě se sebevražednými úmysly, pokud je přítomen na místě
a zdá se být k navázání dialogu vhodnější.
5. Přístup vyjednavače k osobě se sebevražednými úmysly.
6. Přípravu na záchranné práce během dialogu s osobou a mimo její dohled.
7. Provedení záchranných prací (zabránění uskutečnění pokusu), pokud okolnosti nejsou
vhodné pro prodlužování vyjednávání a je zajištěna bezpečnost zasahujících.
8. Předání osoby se sebevražedným úmyslem zdravotnické záchranné službě nebo
Policii ČR i za cenu dočasného omezení její svobody, pokud osoba upustí od
sebevražedného úmyslu nebo se podaří jí v provedení pokusu o sebevraždu zabránit.
9. Provedení záchranných prací (např. rychlé uhašení, vytažení z vody apod.), pokud
osoba uskuteční sebevražedný pokus.
10. předání osoby nebo jejích ostatků zdravotnické záchranné službě k transportu do
zdravotnického zařízení nebo k prohlídce těla zemřelého.
Pokud osoba dokoná rozšířenou sebevraždu a je nutno provádět výhradně záchranné
a likvidační práce, velitel jednotky PO se stává vždy velitelem zásahu (převezme velení od
Policií ČR, pokud do té doby zásah řídila) a zabezpečí neodkladné provedení záchranných
a likvidačních prací.
Pokud je sebevražda dokonána, zváží velitel jednotek PO potřebnost posttraumatické
intervenční péče zasahujícím příslušníkům, vzhledem k traumatizujícím událostem.
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Úkoly jednotek PO po příjezdu Policie ČR
1. Řídí-li zásah a není důvod v řízení zásahu pokračovat předání velení Policii ČR.
2. Zabezpečení bezpečného přístupu vyjednavače k osobě se sebevražednými úmysly

(např. jištění lanem apod.).
3. Podílení se na činnosti dokumentační skupiny ustanovené velitelem zásahu.
4. Provádění záchranných prácí podle požadavků velitele zásahu a místních podmínek
a provedení odpovídajících likvidačních pracích na místě zásahu.
Nasazované síly a prostředky jednotek PO
a) 1-2 družstva s CAS s prostředky pro záchranu nebo evakuaci osob s ohledem na
místní podmínky,
Pro případ hrozby sebevraždou skokem z výšky může velitel přítomné jednotky PO
podle situace na místě dále povolat:
• lezeckou skupinu nebo družstvo,
• automobilový žebřík nebo automobilovou plošinu,
• technický automobil se záchrannou matrací,
• prostředky pro práci na vodě a skupinu potápěčů u skoků do vody,
b) další síly a prostředky podle požadavků velitele zásahu při hrozbě nebo uskutečnění

rozšířené sebevraždy.
Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích.
Jednotky PO zpracovávají vlastní dokumentaci o zásahu, který prováděly v prvním
nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Podpis
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Úkoly a činnosti sil zdravotnické záchranné služby kraje
a dalších zdravotnických zařízení
Důvody povolávání ZZS k zásahům při demonstrování úmyslu sebevraždy
Při zásahu složek IZS při ohlášeném demonstrování úmyslu sebevraždy je
přítomnost zdravotnické záchranné služby (ZZS) nebo jiných výjezdových zdravotnických
sil a prostředků na místě zásahu nutná nikoliv jen z důvodu následného transportu osoby,
která demonstruje úmysl spáchat sebevraždu) do specializovaného zdravotnického
zařízení. Základním důvodem jejich přítomnosti na místě zásahu je poskytnutí odborné
zdravotnické pomoci, jestliže při zásahu dojde ke zranění zasahujících záchranářů (pád,
zranění způsobená při potyčce s osobou, která má v úmyslu spáchat sebevraždu apod.)
nebo jestliže osoba se sebevražednými úmysly uskutečněním rozšířené sebevraždy zraní
jiné osoby.
Směrem k osobě se sebevražednými úmysly je pro ZZS, jako nositele odborné
přednemocniční péče při stavech náhlého ohrožení života a zdraví, důvodem zásahu
nutnost řešit stav působící změny chování a jednání osoby, ohrožující sebe sama nebo
své okolí.
Z uvedených dvou důvodů vyplývají následující úkoly zdravotnických zařízení:
A. Úkoly a činnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby kraje (ZZS)
1. Vedení komunikace lékaře (suicidální intervence) s osobou, která demonstruje úmysl
spáchat sebevraždu, pokud je to k úspěchu vhodnější, do té doby, než od svého
úmyslu upustí nebo do doby, než pokus o sebevraždu uskuteční nebo do příchodu
školeného vyjednavače Policie ČR.
2. Poskytnutí přednemocniční neodkladné péče zraněným v prostoru zásahu a jejich
transport do zdravotnických zařízení poskytujících urgentní zdravotní péči.
3. Urgentní terapeutická intervence a fyzické omezení osoby, transport zklidněné osoby,
která demonstrovala úmysl sebevraždy do cílového zdravotnického zařízení, které
vyzve ke spolupráci operační středisko ZZS, k rozhodnutí o hospitalizaci.
4. Konstatování smrti osoby v případě dokonaného pokusu o sebevraždu a výkony
spojené s prohlídkou (ohledáním) těla zemřelého, včetně rozhodnutí o případné pitvě,
nejde-li o trestný čin.
B. Úkoly a činnosti dalších zdravotnických zařízení
1. Připraví

odborná pracoviště zdravotnického zařízení k ošetření a stabilizaci
zdravotního stavu zraněných při zásahu.
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2. Zahájí následnou odbornou péči podle druhu a rozsahu poruchy zdraví postižených

osob.
3. Předají zdravotnickému operačnímu středisku místně příslušné ÚSZS potřebné údaje

o počtech a charakteru poranění.
4. Spolupracují s ÚSZS při sestavení závěrečné zprávy z podkladů vlastní dokumentace.

C. Úkoly a činnosti středisek speciálních zdravotnických zařízení, schopných
poskytnout odbornou zdravotní péči osobě, která demonstrovala úmysl
sebevraždy
1.
2.
3.
4.

Potvrdit operačnímu středisku ZZS možnost vyšetření a ošetření pacienta
Rozhodnutí o nutnosti hospitalizace
Potvrdit jeho přijetí do odborné ústavní péče operačnímu středisku ZZS.
Zahájení následné odborné ústavní terapie.

Přehled specializovaných zdravotnických zařízení schopných poskytnout odbornou
pomoc osobě, která se pokusila o sebevraždu je uveden v příloze tohoto listu.
D. Úkoly a činnosti soudního lékařství
Ve zvláštních případech dokonané sebevraždy, zejména rozšířené sebevraždy, plní
přivolaní specialisté soudního lékařství úkony podle pokynů orgánů činných v trestním
řízení.
Poznámka :
Podrobnosti o způsobu reakce příslušného zdravotnického zařízení upravuje
Traumatologický plán zdravotnického zařízení napojený na Traumatologický plán
zdravotnictví krajského správního celku.
Pro případy rozšířené sebevraždy je relevantní součástí této dokumentace i využití
krizových center a dalších podpůrných kapacit zdravotnictví ku prospěchu ZZS. Potřebou
součinnost zajišťuje místně příslušné zdravotnické operační středisko ZZS na základě
požadavků vedoucího lékaře záchranné akce, který postupuje podle Směrnic pro činnost
vedoucího lékaře.

Schvaluji: MUDr. Markéta Hellerová
náměstkyně ministra zdravotnictví

Podpis
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Přehled specializovaných zdravotnických zařízení schopných
poskytnout odbornou pomoc osobě, která se pokusila o sebevraždu
Přehled zdravotnických zařízení s oddělením akutní psychiatrické péče
Název zdravotnického zařízení
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Fakultní Thomayerova nemocnice s pol.
Fakultní nemocnice Motol
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Psychiatrické centrum Praha
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Okresní nemocnice Tábor
Fakultní nemocnice Plzeň
Klatovská nemocnice, a.s.
Vojenská nemocnice Plzeň
NEMOS PLUS s.r.o.,
Městská nemocnice v Litoměřicích
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice v Ústí n.L., p.o.
Krajská nemocnice Liberec
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Krajská nemocnice
Nemocnice ve Svitavách
Albertinum - Odborný léčebný ústav
Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice-Vazební věznice Brno
Vojenská nemocnice Brno
Nemocnice Znojmo, příspěvková org.
Fakultní nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Městská nemocnice Ostrava, p.o.
CNS-Centrum Třinec s.r.o.

Název souboru
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Ulice

PSČ

Obec (část)

Kraj

U Nemocnice 2

128 08

Praha 2

Hl. m. Praha

Vídeňská 800

140 59

Praha 4

Hl. m. Praha

V Úvalu 84

150 06

Praha 5

Hl. m. Praha

U Vojenské nemocnice 1200 169 02

Praha 6

Hl. m. Praha

Ústavní 91

181 03

Praha 8

Hl. m. Praha

Boženy Němcové 585/54

370 87

České Budějovice Jihočeský kraj

Kpt. Jaroše 2000

390 03

Tábor

Jihočeský kraj

Edvarda Beneše 13

305 19

Plzeň

Plzeňský kraj

Plzeňská 569/II

339 38

Klatovy

Plzeňský kraj

Edvarda Beneše 9

304 46

Plzeň

Plzeňský kraj

U Nemocnice 1161

363 01

Ostrov

Karlovarský kraj

Žitenická 18/2044

412 01

Litoměřice

Ústecký kraj

J. E. Purkyně 270

433 64

Most

Ústecký kraj

Sociální péče 3316/12 A

401 13

Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Husova 10

460 63

Liberec 1

Liberecký kraj

Sokolská 581

500 05

Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Bolzanova 512

506 43

Jičín

Královéhradecký kraj

Purkyňova 446

547 69

Náchod

Královéhradecký kraj

Kyjevská 44

532 03

Pardubice

Pardubický kraj

Kollárova 7

568 02

Svitavy

Pardubický kraj

Za Kopečkem 353

564 21

Žamberk

Pardubický kraj

Jihlavská 20

625 00

Brno

Jihomoravský kraj

P.O.Box 37

601 29

Brno

Jihomoravský kraj

Zábrdovická 3

636 00

Brno

Jihomoravský kraj

MUDr. Jana Janského 11

669 02

Znojmo

Jihomoravský kraj

I. P. Pavlova 6

775 20

Olomouc

Olomoucký kraj

Sušilovo náměstí 5

771 11

Olomouc

Olomoucký kraj

17. listopadu 1790

708 52

Ostrava Poruba

Moravskoslezský kraj

Dělnická 1132/24

736 01

Havířov-Město

Moravskoslezský kraj

Nemocniční 20

728 80

Ostrava

Moravskoslezský kraj

Kaštanová 268

739 61

Třinec, Dolní
Líštná

Moravskoslezský kraj
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Přehled psychiatrických léčeben
Název léčebny

Ulice

PSČ

Obec (část)

Kraj

Psychiatrická léčebna Bohnice + LDN

Ústavní 91

181 02

Praha 8

Hl. m. Praha

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Lípy 15

293 06

Kosmonosy

Středočeský kraj

Sanatorium TOPAS s.r.o., Škvorec

Masarykovo nám. 13

250 83

Škvorec

Středočeský kraj

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Červený Dvůr 1

381 01

Český Krumlov

Jihočeský kraj

Psychiatrická léčebna Lnáře

Lnáře 16

387 42

Lnáře

Jihočeský kraj

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Opařany 121

391 61

Opařany

Jihočeský kraj

Psychiatrická léčebna Dobřany

Ústavní 2

334 41

Dobřany

Plzeňský kraj

Psychiatrická léčebna

Horní Beřkovice

411 85

Horní Beřkovice

Ústecký kraj

439 85

Petrohrad

Ústecký kraj

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.
Dětská psychiatrická léčebna Louny

Čeňka Zemana 431

439 01

p. Černčice

Ústecký kraj

SENIOR CZ, s.r.o.

Lipová 11/23

400 10

Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322

580 23

Havlíčkův Brod

Vysočina

Psychiatrická léčebna Jihlava

Brněnská 54

586 24

Jihlava

Vysočina

Dětská psychiatrická léčebna Vel. Bíteš

U Stadionu 285

595 01

Velká Bíteš

Vysočina

Psychiatrická léčebna

Húskova 2

618 32

Brno

Jihomoravský kraj

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Bílá Voda U Javorníka 1

790 69

Bílá Voda U Javor. Olomoucký kraj

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 173/1848

785 17

Šternberk

Olomoucký kraj

Psychiatrická léčebna v Kroměříži

Havlíčkova 1265

767 40

Kroměříž

Zlínský kraj

Psychiatrická léčebna v Opavě

Olomoucká 88

746 01

Opava

Moravskoslezský kraj

Schvaluji: PhDr. Miroslava Ouředníková
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STČ – 02/IZS
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu
Číslo jednací
PO-734/IZS-2005

Demonstrování úmyslu sebevraždy

Zpracovatel listu
Ministerstvo vnitragenerální ředitelství
Hasičského záchranného
sboru České republiky

Přehled právních předpisů, vnitřních předpisů, smluv a odborné literatury
Právní předpisy:
[1] Zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
[3] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[5] Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[6] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
[7] Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
[8] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky
č. /2005 Sb.
[9] Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
[10] Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady
a obcemi
[11] Vyhláška č. 19/1987 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví., Pravidla soudního lékařství.
Vnitřní předpisy:
Ministerstvo vnitra
[12]
Nařízení Ministerstva vnitra č. 34/1999 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti
zdraví při výkonu služby a při práci , ve znění nařízení Ministerstva vnitra
č. 44/2002.

a ochrany

Policie České republiky
[13]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 6/2004, kterým se upravuje postup při hlášení události
a provozování informačního systému Událost.
[14]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České
republiky.
[15]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 145/2001, ze dne 6. prosince 2001, kterým se upravuje
postup při provádění policejních akcí.
[16]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 132/2003, o krizovém vyjednávání.
Hasičský záchranný sbor ČR
[17]
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový
řád jednotek požární ochrany, ve znění pokynu č. 38/2002
Metodické listy „O“ 1-7, „O“ 10-12 , „N“ 6 a „N“ 15
Literatura:
[18]
Sebevražedné chování; Jiří Koutek, Jana Kocourková; nakl. Portál s.r.o.-2003
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