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Zákaz nočního vycházení – lidé bez domova nebudou stíháni 

 

 

Kvůli zákazu nočního vycházení, který platí mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní, 
oslovila Armáda spásy dopisem vicepremiéra a ministra vnitra ČR Jana Hamáčka a ministryni práce 
a sociálních věcí Maláčovou a žádala jejich stanovisko. Lidé totiž mohou v noci opustit svůj domov, 
pouze pokud jdou do práce, na nutné vyšetření, případně venčit psa, ale to jen do 500 m od bydliště. 
Co mají ale dělat lidé, kteří žádný domov nemají? 

„Podle statistik, které máme v posledních letech k dispozici, žije v České republice několik desítek tisíc 
lidí bez domova. Proto jsem dopisem oslovil Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, jelikož jsem měl obavy z nebezpečí tvrdého výkladu nového nařízení vlády, protože lidé žijící 
venku nejsou často na cestě za nákupem, nejsou na cestě do a ze zaměstnání, nejsou ani na cestě do 
zdravotnického zařízení. Obával jsem se toho, aby ve snaze uplatňovat v praxi nové nařízení vlády nebyli 
nově stíháni či sankcionováni lidé, kteří jsou již tak životem těžce zkoušeni, lidé, kteří dnes žijí na okraji 
společnosti,“ vysvětluje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. 

Armády spásy je ráda, že odbor bezpečnostní politiky vydal stanovisko, které vysvětluje otázku 
dodržování povinnosti omezení volného pohybu osob a zákazu vycházení u osob bez domova. „Byť 
krizové opatření vlády ze dne 26. října 2020 č. 1102, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé 
České republiky (v době od 21:00 hod. do 04:59 hod dokonce zakazuje) neobsahuje výjimku pro osoby 
bez domova, je z povahy sociálního statusu těchto osob zřejmé, že reálná aplikovatelnost a 
vymahatelnost povinností podle tohoto krizového opatření vlády bude u těchto osob z objektivních 
důvodů většinou nerealizovatelná,“ uvádí ve vyjádření Mgr. Radek Šubrt, ředitel odboru bezpečnostní 
politiky Ministerstva vnitra ČR.  

Ve vyjádření dále stojí, že byť krizové opatření nestanovuje povinnost pobývat v místě trvalého pobytu, 
ale uvádí obecnější pojem „bydliště“, ani tak nebude u velké části osob bez přístřeší takové místo 
určitelné, a tak požadavek na setrvání v místě bydliště nebude odpovídat reálným možnostem těchto 
osob. „Za těchto okolností proto nelze doporučit, aby byla vůči osobám bez domova uplatňována 
sankční opatření za porušení povinností podle výše uvedeného krizového opatření vlády, zejména pokud 
se budou jinak chovat pokojně, nenarušovat veřejný pořádek či se dopouštět jiného protiprávního 
jednání. Aplikace sankčních či jiných represivních opatření za nesplnění zjevně nemožné povinnosti by 
bylo nejenom neúčelné, ale zejména zcela nepřiměřené,“ doplňuje Mgr. Radek Šubrt.  

Vyjádření odboru bezpečnostní politiky bylo zasláno i do kanceláře I. náměstka policejního prezidenta 
a ředitelství služby pořádkové policie. „Při zjištěné přítomnosti osoby bez domova na veřejně 
přístupných místech, zejména v době trvání zákazu či omezení volného pohybu osob (např. noční 
veřejný dopravní prostředek, nádraží, náměstí apod.) by tak měl být aplikován sociální a nikoli 
represivní přístup. Osoby bez domova by tak měly být v první řadě informovány o reálně dostupných 
možnostech ubytování v k tomu určených a zřízených objektech a v případě, že tato místa disponují 
dostatečnou kapacitou a koncentrace osob bez domova by nevedla ke zhoršení rizika nákazy, pak může  
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být ze strany policisty či strážníka doporučeno, aby se osoba bez domova do takového místa přesunula. 
Zde považuje OBP za nutné připomenout, že toto azylové či obdobné zařízení nebude naplňovat znaky 
„bydliště“ ve smyslu krizového opatření vlády, proto přesun osoby bez domova do takového zařízení 
nelze žádným způsobem vynucovat. OBP v těchto případech doporučuje využívat spolupráce s fyzickými 
a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci 
(poradenství, dohled…). Půjde zejména o sociální pracovníky dané obce či poskytovatele sociálních 
služeb,“ uvádí dále Mgr. Radek Šubrt. 

Kvůli zhoršujícímu se počasí, ale i vzhledem k aktuální situaci, se ale ubytovací kapacity Armády spásy 
začínají pomalu plnit. „Kapacita v našich noclehárnách bohužel není nekonečná. Je potřeba, aby pomoc 
nabídla města, která jako jediná mají k dispozici volné objekty. Je to záležitost, která je zcela 
v kompetenci a na odpovědnosti jednotlivých měst. Například na jaře provozovala Armáda spásy pro 
své klienty dva hostely, které k užívání poskytlo hlavní město Praha. Během první vlny koronavirové 
pandemie zde lidé našli útočiště,“ vysvětluje situaci Jan František Krupa. 
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