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Anotace 

MALIŠ. V.: Problematika identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při 

hromadném neštěstí. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU, fakulta Bezpečnostního 

inţenýrství, 2014, 45s. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace a skladování 

osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí. Práce je tvořena osmi kapitolami, ve 

kterých je postupně daná problematika rozepsána. První část práce je spíše teoretická, 

pojednává o DVI týmech ve světě, poté také o DVI týmu České republiky. Dále jsou zde 

rozepsány veškeré zákonné podklady, které danou problematiku popisují. Práce také 

obsahuje informace o praktickém postupu při zásahu u neštěstí ve Studénce 8. 8. 2008. 

V další části práce je nastíněn návrh moţného postupu řešení identifikace a skladování 

osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí. 

Klíčová slova: hromadné neštěstí, osobní věci a zavazadla, identifikace, policie, 

integrovaný záchranný systém. 

Annotation 

MALIŠ. V.: Issue of identification and storage of personal effects and baggage 

throughout mass disaster. Bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB-TU, Faculty of Safety 

Engineering, 2014, 45s. 

The aim of this thesis is to investigate how personal belongings and luggage are 

identified and stored during a mass disaster. The work consists of eight chapters, in which 

the topic is gradually analyzed. The first part is fairly theoretical and it discusses the DVI 

teams in the world. Afterwards, it also focuses on the DVI Team of the Czech Republic. 

The next part presents all legal documents that describe the topic. The thesis also contains 

information about the practical disaster assistance in Studénka, on 8 August, 2008. In the 



  

following part, the proposal of the possible effective procedure for the identification and 

storage of personal belongings and luggage during mass disasters is outlined. 

 

Keywords: mass disaster, personal effects and baggage, identification, police, integrated 

amergency system. 
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1 Úvod 

V posledních letech dochází stále častěji k událostem, kterým právem náleţí 

označení hromadné neštěstí. Jde o takovou urgentní událost, při níţ je potřeba ošetřit 

velké mnoţství raněných, identifikovat a transportovat těla mrtvých, zajistit okolí 

neštěstí, apod. Většina těchto událostí vzniká v důsledku teroristických útoků, např. 11. 

9. 2001, kdy zemřelo po útoku teroristů na věţe Světového obchodního centra v New 

Yorku téměř 3 000 lidí, dále nepozornosti a nezodpovědnosti člověka, ale patří zde 

také události, ve kterých hraje velkou roli nejen lidský faktor, ale také selhání techniky, 

např. 8. 8. 2008 při vlakovém neštěstí ve Studénce, kde selhalo zařízení, které mělo 

ocelovou konstrukci mostu drţet nad tratí. Most se poté zřítil a spadl přímo do trati 

jedoucímu vlaku. Výsledkem bylo 8 mrtvých a dalších asi 100 raněných. Nedá se však 

říci, ţe existují neštěstí, za která můţe pouze selhání techniky. Lidská chyba zde hraje 

vţdy jistou roli. Velkou roli hraje v otázce hromadného neštěstí také příroda. 

Katastrofy s přírodou spojené, jako například povodně, tsunami, zemětřesení a 

cyklóny, si vyţadují kaţdoročně mnoho lidských ţivotů a také mnoho raněných. 

S hromadným neštěstím je spojeno mnoho činností, kterých je potřeba při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Jde zejména o rychlé a okamţité ošetření raněných 

osob, zastavení rozrůstání neštěstí aj. Důleţitou činností je také identifikovat osobní 

věci a zavazadla raněných a mrtvých lidí, které postihlo právě hromadné neštěstí, s tím 

také spojené skladování těchto věcí a předání do rukou majitele či pozůstalých. Pro tuto 

činnost však neexistuje ţádný komplexní postup či metodika, dle které by měly sloţky 

IZS postupovat. 

Účelem této práce je shromáţdit, pokud moţno, co největší mnoţství 

informací a postřehů týkajících se dané problematiky a pokusit se zhodnotit a případně 

navrhnout postup řešení dané problematiky v místě zásahu hromadného neštěstí. Pro 

splnění účelu práce jsou stanoveny následující cíle: 

- popis právní opory v zákonech a v zákonných předpisech týkajících se 

této problematiky  

- určování právního nároku na tyto věci 
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- popis postupů při identifikaci osobních věcí a zavazadel v místě 

hromadného neštěstí sloţek IZS v České republice 

- postup pří navrácení osobních věcí jejich zákonným vlastníkům 

- řešení této problematiky v ostatních zemích 

- zpracování metodiky postupu pro vybranou sloţku IZS, doplnění stálé 

typové činnosti STČ09/ IZS 
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2 Seznámení se základními pojmy 

V této části práce jsou vysvětleny a popsány jednotlivé pojmy, se kterými se 

pracuje v následujícím textu. 

Mimořádná událost: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.
1 

Integrovaný záchranný systém (IZS): koordinovaný postup jeho sloţek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
1 

Sloţky IZS dělíme na: 

a) Základní – Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky poţární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, Policie ČR, Zdravotnická 

záchranná sluţba 

b) Ostatní – vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a 

sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím. 

Identifikace: Pod pojmem identifikace rozumíme srovnání nezaměnitelných 

znaků osob nebo předmětů s následným stanovením nebo vyřazením shodnosti.  

Osobní věci: I kdyţ se sice pojem „osobní věci „ pouţívá v lidové i v odborné 

terminologii, vţdy se zde nachází aspekt vazby těchto věcí blíţe neurčeně svazující 

                                                 

1
 Zákon č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 



4 

 

s osobou toho kterého člověka. Nejedná se tedy o taxativní výčet, kterým by bylo moţné 

tyto věci definovat, ale o jakousi přináleţitost ke konkrétnímu jedinci, třebaţe se dá říci, ţe 

např. to či ono většinou zařazujeme mezi „osobní věci“. A to nejen po stránce vlastnické 

ale ještě více po stránce emocionální či duchovní např. zamilované dopisy či dary 

blízkých. Přirozeně a spontánně také pod jmenovku “osobní věci“ řadíme fyzické 

předměty ve vazbě na naši osobu (zubní kartáček, ručník apod.) 

Zavazadlo: Zavazadlo je věc, která se přepravuje na základě přepravní smlouvy 

společně s cestujícím. Kdyby šlo o přepravu věci bez cestujícího, jednalo by se o zásilku.  

Zavazadla dělíme dle způsobu přepravy na: 

- cestovní zavazadlo  

- ruční zavazadlo 

- spoluzavazadlo 

- ţivé zvíře 
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3 Právní podklady pro identifikaci a skladování osobních věcí a 

zavazadel           

Identifikace osobních věcí není nijak jednoduchý úkol. Zvláště pak, jedná-li se o 

identifikaci osobních věcí osob, které při hromadném neštěstí utrpěly četná zranění a jejich 

zdravotní stav si vyţádal transport do léčebného zařízení, nebo osob, které při hromadném 

neštěstí zahynuly. Takováto identifikace si vyţaduje pečlivost, trpělivost, ochotu a jistě i 

další vlastnosti lidí, kteří identifikaci provádějí. Hlavní otázkou však je, která sloţka 

Integrovaného záchranného systému tuto identifikaci provádí. Kdyţ se podíváme do 

zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

dozvíme se, jakými sloţkami je IZS tvořen, dále o veliteli zásahu apod. O identifikaci těl 

nebo osobních věcí a zavazadel se zde nedozvíme. Jistě by alespoň malá zmínka v 

tomto zákoně o této činnosti přispěla k lepší orientaci v dané problematice. Totéţ lze říci o 

skladování těchto věcí. [2] 

3.1 Identifikace a skladování v rámci policie 

Náhled do zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve kterém jiţ lze nalézt o identifikaci zmínku, a to v § 65 Získávání osobních 

údajů pro účely budoucí identifikace. Jde však o identifikaci osob a ne zavazadel. 

Identifikace osob však úzce souvisí s touto identifikací. Pokud by nebyly identifikovány 

raněné osoby, nebo osoby mrtvé, nemělo by smysl také identifikovat jejich osobní věci a 

zavazadla. U raněných osob nebývá takový problém s identifikací jako u identifikací 

mrtvých těl, jelikoţ raněná osoba dokáţe sama sdělit své osobní údaje, případně má u sebe 

doklady, nebo osobu identifikují známí. Horší je to u identifikace těl, která jsou značně 

poškozena, a nelze u nich jednoznačně určit totoţnost.  

V zákoně o Policii České republiky se tedy o tomto také nepíše. Identifikací a 

skladování osobních věcí a zavazadel se zabývá Závazný pokyn policejního prezidenta č. 

160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

kde se v hlavě druhé: Zjišťování a dokumentování dopravních nehod, prvotní a neodkladná 

opatření na místě dopravní nehody, článku 34 písmena n, píše, ţe: „Mezi prvotní a 

neodkladná opatření prováděná na místě dopravní nehody náleţí zejména zabezpečení 
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nebo zajištění vozidla, nákladu nebo jiných věcí, o které se nemůţe účastník dopravní 

nehody postarat, vyhotovení seznamu zajištěných věcí na místě dopravní nehody. Z tohoto 

lze tedy vyčíst, ţe příslušník policie při dopravní nehodě zajišťuje veškeré osobní věci i 

zavazadla, která na místě nehody zůstanou.“  

3.2 Teorie v praxi 

Policie je tedy povinná dle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009 

zajistit osobní věci na místě neštěstí. Tato povinnost spadá také na „Týmy specializované 

na identifikaci obětí katastrof“ (angl. DVI- Disaster Victim Identification). Tyto týmy jsou 

zřízeny především pro zjištění totoţnosti těl zemřelých. Jejich prací je ale také 

identifikovat a zajistit veškeré osobní věci těchto zemřelých. V mnoha zemích roste 

potřeba těchto specializovaných týmů, coţ souvisí také s rostoucím potenciálem nebezpečí 

vzniku mimořádných událostí v poslední době. V následující tabulce je uvedeno 10 

nejzávaţnějších katastrof 20. a 21. století. [3] 

 

 

 

 

 

                                       Tabulka 1 Přehled nejzávaţnějších katastrof 20. a 21. století [4] 
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4 DVI týmy 

Nejčetnější výskyt DVI týmů je na území Evropy. První týmy na území Evropy 

vznikaly jiţ v 70. a 80. letech, a to v Německu, Belgii a Nizozemí. Později se DVI týmy 

zřizují také v dalších zemích, například USA, Kanada, Nový Zéland, Hong Kong, JAR aj. 

Prvotním impulzem tohoto rozvoje, a to včetně mezinárodní spolupráce, byly následky 

teroristického útoku na WTC roku 2001 a poté tsunami v jihovýchodní Asii roku 2004. [5] 

Jejich organizace je ve státech, kde jiţ byly zřízeny, odlišná. V některých zemích 

se jedná o jednotky aktivované pouze na konkrétní situace, v jiných jde o stálé útvary. 

Také jejich činnosti jsou odlišné. Nemusí jít pouze o identifikaci zemřelých a jejich 

osobních věcí, ale také o ohledání místa vzniku katastrof, vyhledávání zemřelých apod. Je 

však třeba podotknout, ţe ve většině případů se DVI týmy na vyhledávání zemřelých 

nepodílejí. Tuto činnost provádí sloţky působící za běţných situací, a to hasiči, policejní 

jednotky, záchranné sluţby a případně i jednotky armády. Avšak jejich praxe je mnohdy 

přenositelná. Pojícím prvkem jejich činností je Interpol, který zajišťuje stálou podporu 

vzniku DVI týmů. [5] 

DVI týmy jsou tvořeny jednotlivými skupinami. První skupinu tvoří tzv. Post 

mortem skupina (PM), která působí přímo na místě neštěstí a její druhá část také na 

pitevně. Tvoří ji policejní orgán, technik s GPS, zapisovatel, fotograf, soudní lékař, 

daktyloskop, genetik, pitevní asistent a řidič. Úkolem této skupiny je kontrola nalezených 

těl, případně částí těl, kontrola osobních věcí a zavazadel nalezených na místě neštěstí, 

zaevidování těchto věcí. Dále tato skupina provádí také pitvu směřující k identifikaci a 

zdokumentování. Závěrem této pitvy je mimo jiné diagnóza příčiny smrti a také přehled 

identifikačních markant. Další skupinou je skupina Ante mortem (AM), která se skládá 

z policejního orgánu, fotografa, kriminalistického technika a řidiče. Úkolem této skupiny je 

spolupracovat s osobami blízkými a shromáţdit identifikační údaje, které by dopomohly 

k identifikaci těl i osobních věcí zemřelých. Cennými informacemi jsou především 

identifikační markanty, jako např. tetování, fotografie rodinného archivu, piercing, videa, 

osobní doklady, karty, archivy soudů a policie, celkový vzhled osoby. Dále také informace 

týkající se vybavení, které měla osoba v den neštěstí při sobě, např. popis oblečení, seznam 
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osobních věcí, popis těchto věcí, popis zavazadel aj. Třetí skupinou DVI týmu je skupina 

Totoţnost ustanovující (TU). Skupina se skládá ze soudního lékaře, státního zástupce, 

genetika, laboratorního technika, vedoucího AM a PM skupiny, daktyloskopa a policejního 

orgánu. Úkolem této skupiny je porovnat nálezy PM a AM skupin a na základě 

vyhodnocení všech informací ve spolupráci se státním zástupcem potvrzuje identitu 

jedince a případně i jeho osobních věcí. Součástí celého DVI týmu bývá také psycholog. 

[6] 

 

 

4.1 DVI tým ve Francii 

Ve Francii byl vytvořen tým jiţ v roce 1991 a hlavním úkolem byla spolupráce 

s vyšetřovateli, soudními lékaři a státní správou při vzniku hromadného neštěstí. Po 20. 

únoru 1992, kdy došlo k pádu letadla na východě Francie, bylo jisté, ţe je potřeba vytvořit 

specializovaný tým pro identifikaci osob a jejich osobních věcí. V roce 2000 došlo 

k přejmenování týmu na UGIVC (L´unité gendamarie ďidentification des victimes de 

catastrophes). UGIVC je začleněna organizačně pod IRCGN (Institut de recherche 

criminelle de la gendamarie nationale), jehoţ úkolem je poskytování technické pomoci, 

převáţně místním orgánům, při vyšetřování zločinů a hromadných neštěstí. O nasazení 

UGIVC týmu rozhoduje Hlavní ředitelství národního četnictva a tým můţe být nasazen do 

dvou hodin od vydání rozhodnutí. Francouzský DVI tým je tvořen stálou patnáctičlennou 

Obrázek 1 DVI tým v akci [6] 
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skupinou z řad vojenských specialistů národního četnictva a zdravotnické sluţby armády 

(soudní lékaři, antropologové a stomatologové). Dle potřeby a povahy hromadného neštěstí 

můţe být tým rozšířen o potřebné odborníky. [5] 

4.2 DVI v Německu 

K vytvoření DVI týmu v Německu vedlo především letecké neštěstí, jeţ se stalo 

na ostrově Tenerife roku 1972. Tento tým byl přidělen pod ústřední skupinu kriminální 

policie Spolkové republiky Německo, tzv. Bundeskriminalamt. Jeho úkolem bylo převáţně 

provádět úkoly spojené s identifikací obětí a také jejich osobních věcí při mimořádných 

událostech, a to nejen na území Německa, ale i mimo něj. Prvotním záměrem bylo, aby 

tým pracoval na identifikacích obětí a osobních věcí při hromadném úmrtí dopravních 

nehod, zejména v silniční a letecké dopravě, ale v současné době se nasazuje také při 

ţivelních katastrofách. Od začátku působení jiţ tým provedl okolo 25 misí a podařilo se 

mu úspěšně identifikovat přes 80% nalezených obětí a jejich osobních věcí. DVI tým si 

můţe vyţádat místní ředitelství policie v místě, kde k hromadnému neštěstí došlo. Jednotka 

můţe být také povolána na základě ţádosti vlády jiné země, také při událostech mimo 

území Německa. Tým je v současné době sloţen ze sedmičlenné stálé skupiny z řad 

příslušníků kriminální policie, a to: 1 logista, 1 vedoucí a 5 pracovníků. V případě aktivace 

týmu je doplněn o další specialisty z řady vědních oborů, jako je stomatologie, soudní 

lékařství, daktyloskopie, biochemie. K týmu se často připojují také fotografové. Při zásahu 

tým tvoří většinou okolo 20 lidí, kteří jsou pod vedením stálého DVI týmu. [5] 

4.3 DVI ve Slovinsku 

Ve Slovinsku existují v součastné době dva DVI týmy, a to policejní a soudně 

lékařský. Tým policejní je podřízen FSC Ljubljana, konkrétně řediteli. Tým se skládá 

z pěti pracovníků FSC Ljubljana (Forensic science centre Ljubljana) a ze tří policistů 

Ústředny kriminální policie Generálního ředitelství policie Slovinska. Nasazení tohoto 

týmu smí vyţádat člen krizového štábu Slovinska, dále člen Generálního ředitelství 

operativního štábu policie, nebo pokud souhlasí generální ředitel s návrhem operativního 

štábu policie o nasazení týmu. Nasazení týmů bývá zpravidla z důvodu nutnosti 

neodkladné identifikace obětí mimořádných událostí a také při teroristických útocích. Tým 
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poskytuje součinnost i jiným institucím a jednotkám, jako např. institutu soudního 

lékařství, policejním jednotkám. Většinu části práce týmu můţeme zařadit mezi sběr dat 

AM skupiny. Kdeţto právě tým soudně lékařský se stará převáţně o sběr dat skupiny Post 

mortem, tedy vykonání pitvy, zajištění otisků prstů apod. Pro tyto účely byla zřízena týmu 

soudně lékařskému mobilní pitevna. Je typu kontejnerového a dokáţe plně vynahradit 

klasické stabilní zařízení a také ji lze libovolně přepravovat. Týmy společně spolupracují, 

avšak jejich společné nasazení si vyţaduje úmrtí více neţ 10 osob. Při počtu menším řeší 

problematiku totoţnosti policie regionální úrovně. [5] 

4.4 Tým v USA 

V USA nejsou týmy DVI, nýbrţ jednotky DMORT (Disaster Mortuary 

Operational Response Teams). Tyto jednotky jsou rozmístěny na deseti místech po USA. 

Jsou schopné svého nasazení do 24 hodin po celém území Spojených států. Činnost týmů 

je závislá na dobrovolném nasazení vědců a specialistů, např. dentisté, biochemici, soudní 

lékaři aj., kteří svými znalostmi dokáţou podpořit identifikaci osob a také osobních věcí a 

zavazadel. Pokud dojde k aktivaci jednotek, její členové se stávají po dobu akce 

zaměstnanci vlády. Úkolem DMORT jednotek není pouze identifikovat těla, osobní věci a 

zavazadla, podílejí se také na vyprošťování a vyhledávání lidských těl. Jednotka DMORT 

má ve svém vybavení také dvě provizorní márnice neboli chladící jednotky, slouţící 

k uloţení lidských pozůstatků. [5] 

4.5  Vznik DVI týmu v České republice 

Potřebu vzniku tohoto týmu u nás v České republice velmi propagovalo jiţ 

předešlé dlouholeté vedení Policie České republiky. S nápadem vzniku DVI týmu v České 

republice přišel v roce 2005 doktor Jan Hlaváček, tehdejší ředitel Kriminalistického ústavu 

Praha. V roce 2006 proto zahájil Kriminalistický ústav Praha (KÚP) ve spolupráci 

s odborníky Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze a 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy v Praze společně také s Ústřední 

vojenskou nemocnicí Praha projekt bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Tento 

projekt trval 3 roky a nesl název „Vytvoření struktury týmu pro identifikaci obětí 

hromadného neštěstí (DVI) v České republice jako nástroje řešení kriminalistických a 
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soudně lékařských problémů při identifikaci osob a věcí v případech hromadných nehod“. 

Během řešení této problematiky byl vypracován plán pro činnost českého týmu 

specializovaného na identifikaci obětí katastrof, a byla také navrţena koncepce k jeho 

ustanovení. DVI týmem se můţe Česká republika pyšnit od podzimu roku 2013. Tým však 

stále není plně doškolen. V dubnu roku 2014 dokončí tým ve Švýcarsku svůj výcvik a bude 

plně připraven čelit hromadným neštěstím jak u nás v České republice, tak i v zahraničí. 

[6] 

4.5.1 Podněty pro vznik týmu 

Je třeba si uvědomit, ţe rozvoj cestování, hlavně tedy letecké, autobusové a 

ţelezniční dopravy, přináší mnohem větší riziko vzniku hromadného neštěstí s velkým 

počtem raněných a mrtvých, velmi často pak i s výskytem obětí různé státní příslušnosti.   

V České republice byla v posledních patnácti letech řešena mnohá hromadná 

neštěstí, jeţ si vyţádala velké počty obětí. Například událost u Naţidel, kdy došlo k havárii 

autobusu. Při této nehodě zahynulo celkem 19 lidí. Dalším hromadným neštěstím byla jiţ 

zmiňovaná ţelezniční nehoda, jeţ se stala 8. 8. 2008 ve Studénce, a při které zahynulo osm 

lidí, mezi nimiţ byli také lidé různých národností, či cizinci. Roku 2010 vypukl poţár 

v opuštěných budovách nádraţí v Praze na Florenci. Zahynulo zde devět osob. [6] 

 O samotném vzniku českého DVI týmu se uvaţovalo přes 8 let. Hlavním 

impulzem pro jeho zřízení byla ničivá vlna tsunami v Thajsku, jeţ území zasáhla roku 

2004 a díky které přišlo o ţivot tisíce lidí. Mezi oběťmi tsunami bylo také šest českých 

turistů. Tehdy jiţ první skupinka vyrazila do Thajska identifikovat české občany, kteří 

zahynuli při tsunami. [6] 

4.5.2 Sloţení a činnost Českého DVI týmu 

DVI tým se skládá ze tří, jiţ zmiňovaných skupin. Post mortem, Ante mortem a 

Totoţnost ustanovující. Toto sloţení doporučil Interpol. V tuzemských podmínkách bylo 

jejich nasazení ověřeno během cvičení sloţek IZS Letiště 2007. Jednalo se o simulovanou 

leteckou nehodu a DVI tým si s tímto neštěstím poradil bravurně. [6] 
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Obrázek 2 Cvičení Letiště 2007 [7] 

 

Činnost českého DVI týmu je podobná jako u týmů zahraničních. Celý 

identifikační proces začíná při příjezdu k hromadnému neštěstí. Jako první zahájí svou 

činnost skupina Post mortem, která má na starosti ohledání místa činu, dále vyhledávání 

lidských těl a také zajišťování, shromaţďování a identifikaci osobních věcí a zavazadel 

obětí. Svou roli má také při provádění pitvy. Poté se připojuje také skupina Ante mortem, 

jejímţ úkolem je soustřeďovat informace o pohřešovaných. Tyto informace předá skupině 

Totoţnost ustanovující, která je porovná s informacemi skupiny Post mortem a na základě 

porovnání identifikačních dat, a také ve spolupráci se státním zástupcem, potvrdí identitu 

jedince. [6] 

Členové týmu jsou v prvních řadách policisté, kteří provádějí kriminalistické 

postupy, daktyloskopii, profilaci DNA aj. Dále do týmu patří soudní lékaři, kteří provádí 

specifické úkony, například RTG vyšetření. Podstatnou roli v DVI týmu hraje také 

psycholog, jehoţ práce je velmi důleţitá nikoli jen pro pozůstalé obětí, ale velmi často také 

pro členy týmu, jelikoţ je jejich práce často psychicky velmi náročná. [6] 
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4.5.3 Značení nálezu DVI týmu 

Značení jednotlivých nálezů, ať uţ obětí, nebo osobních věcí a zavazadel, není 

v Evropě jednotné. Obvyklým postupem je značení dle národních specifik. Nejlepším 

značením se pro český DVI tým ukázalo vyznačovat nálezy barevně odlišnými kartičkami. 

Jde o sadu pro nález těla – ţluté kartičky s písmenem M, odvozeno z latinského mortuus, 

tedy mrtvý, dále o sadu růţových kartiček s písmenem P, odvozeno z latinského pars, coţ 

v překladu znamená část, které slouţí pro označování částí lidských těl, a sadu bílých 

kartiček se zeleným symbolem O, coţ vychází z latinského obiectum – předmět, a která 

slouţí k označování nálezů nebiologického původu, tedy věcí, osobních věcí obětí a 

zavazadel v okolí neštěstí.  Zkratky latinských názvů jsou důvodem mezinárodní 

srozumitelnosti. [6] 

Veškerá získaná data týkající se identifikace se vypisují do formulářů, které jsou 

vytvořeny dle standardů Interpolu. Skupina Post mortem pouţívá růţový formulář, do 

kterého zapisuje jednotlivé označení nalezených obětí či věcí (M, P, O), k tomuto označení 

přidává také číslo pořízené fotografie nálezu, místo nálezu, případně další poznámky. [6] 

Skupina Ante mortem pouţívá formuláře ţluté barvy. Do tohoto formuláře 

zapisuje identifikační data, která získá od blízkých osob obětí, dále adresy stomatologů, 

lékařů apod. Skupina Ante mortem také pořizuje fotografie, které zaznamenává do svých 

formulářů. [6] 

Skupina Totoţnost ustanovující vyuţívá formulář barvy bílé, do kterého zapisuje 

závěry provedení vyšetření skupiny Post mortem a dále také shodnosti se skupinou Ante 

mortem. Identifikační data z těchto formulářů se dají po úpravě převádět do elektronické 

podoby (pomocí tabletu s dotykovou obrazovkou) a díky dokumentaci se dají data dále 

databázově zpracovávat. [6] 
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4.5.4 Součinnost DVI týmu se sloţkami IZS 

Usnesení č. 6/2007, které vydala Bezpečnostní rada státu, nařizuje Policejnímu 

prezídiu České republiky zajistit vypracování materiálu potřebného k řešení hromadných 

neštěstí s velkým počtem raněných a také obětí. Policejní prezídium zřídilo, díky tomuto 

nařízení, pracovní skupinu, která se podílela na vytvoření Katalogového souboru typové 

činnosti „STČ – 09/IZS Typová činnost sloţek IZS při společném zásahu u mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí“. V tomto souboru se i také prvně vyskytuje 

pojem DVI tým společně s jeho popisem činností. Pracovní skupina, která vytvářela STČ 

doporučila, aby se DVI tým po svém vzniku začlenil do IZS. Dále doporučila nastavení 

standardů spolupráce s odborníky mimo rezort vnitra, také zajištění okamţité dostupnosti 

elektronických formulářů při hromadném neštěstí, a to nejen v České republice, ale 

zejména u činnosti DVI týmu při hromadném neštěstí, při kterém zahyne český občan 

v zahraničí. [6] 

4.5.5 Výměna zkušeností 

Čeští experti a hlavně tedy jejich praxe v místě mimořádné události byla 

v minulých letech na mezinárodních odborných seminářích prezentována a také vţdy si 

zaslouţila velmi pozitivní ohlas. Kriminalistický ústav Praha zorganizoval společně 

s ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) celkem dvě školení zaměřené 

na problematiku identifikace obětí hromadného neštěstí, a to roku 2005 a 2006, a také 

odbornou konferenci, jeţ nesla název „ Identifikace obětí hromadných neštěstí – teorie a 

praxe DVI týmů“, která proběhla roku 2011. Na této konferenci byly prezentovány 

nejčerstvější postřehy z Německa, Rakouska, Holandska, Francie nebo Švýcarska, jako 

například mobilní systém vyuţívaný při značení stop a věcí. Tento systém zjednodušuje 

jejich následnou identifikaci. Interpol doporučil tento systém jako nejvhodnější metodu pro 

vyuţití na místě hromadného neštěstí. Další novinkou bylo představení přenosného ručního 

rentgenu vyuţitelného při identifikaci. [6] 
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Obrázek 3 Policisté z českého DVI týmu specializovaného na identifikaci obětí při výcviku ve Švýcarsku [8] 
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5 Modelová situace 

V této kapitole jsou sjednoceny poznatky, které byly získány během 

shromaţďování informací k této práci. Toto shromaţďování nebylo jednoduché a trvalo 

opravdu dlouho.  

V rámci práce byla vytvořena imaginární nehoda, na které byly aplikovány 

zjištěné poznatky. Nehoda byla popsána takto: došlo k havárii autobusu, zemřeli 2 lidé a 

další 2 byli převezeni do nemocničního zařízení. Na místě nehody zůstal kufr, občanský 

průkaz a hotovost v hodnotě 20 000 Kč.  

Mezi základní a prvotní povinnosti kaţdé osoby, při příjezdu k takovéto havárii, 

patří jistě okamţité zajištění základních ţivotních funkcí raněných, dále příslušníci policie 

jsou povinni zajistit vozidlo, zajistit okolí havárie, přivolat zdravotnickou záchrannou 

sluţbu, apod. Následující kapitoly jsou zaměřeny na osobní věci a zavazadla, která zůstala 

na místě neštěstí. Postup při identifikaci těchto věcí by byl následující: 

5.1 Zajištění věcí 

Obecně vyplývá policii povinnost zajištění osobních věcí a zavazadel po dopravní 

nehodě v případě nepřítomnosti oprávněné osoby na místě z ustanovení § 2 zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, které říká, ţe 

úkolem policie je mimo jiné chránit bezpečnost majetku. Je tedy zřejmé, ţe tento úkol 

můţeme opět přiřadit policii.  

Dále přichází v úvahu ustanovení § 20 jiţ zmiňovaného zákona 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který hovoří o působení policie 

v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných 

událostí a při přípravě na ně. V tomto ustanovení se píše: „Policista nebo útvar policie se 

podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací včetně letecké podpory 

integrovaného záchranného systému a letecké podpory v krizových situacích,  
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a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, 

b) je-li to nezbytné pro záchranu ţivota, zdraví nebo majetku a 

c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem“. 

Také z tohoto článku je zřejmé, ţe policii přísluší úkol zajištění osobních věcí a 

zavazadel. 

Vzhledem k dosti obecné dikci zákona je postup při zajištění majetku po 

silničních dopravních nehodách blíţe stanoven v jiţ zmiňovaném čl. 34 odst. 1 písm. n) 

Závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na 

úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Toto nařízení říká, ţe mezi prvotní a 

neodkladná opatření prováděná na místě dopravní nehody náleţí zejména povinnost 

zabezpečení nebo zajištění nákladu nebo jiných věcí, o které se nemůţe účastník dopravní 

nehody postarat, dále vyhotovení seznamu zajištěných věcí na místě dopravní nehody. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, ţe osobní věci a zavazadlo, jeţ zůstaly na místě 

nehody, a není osoby, která by se o tyto věci postarala, má policie povinnost zajistit. Pojem 

zajistit se dá také vyloţit jako vzít pod svůj dohled a svou ochranu. Dalším úkolem 

policistů je věc zapsat do seznamu zajištěných věcí. Policie tedy vyhotoví seznam 

nalezených věcí, tedy: 1x kufr, 1x občanský průkaz, hotovost v hodnotě 20 000 Kč. Věci 

jsou zajištěny a sepsány. 

5.2 Vyrozumění a předání věcí 

Vyrozumění znamená dát písemnou informaci majiteli, nebo oprávněné osobě o 

moţnosti vyzvednutí si věcí, které byly zajištěny. Tak se děje jen pokud není moţné předat 

věc majiteli přímo na místě nehody. V případě zavazadla, které má na svém štítku jméno 

osoby, jeţ je majitelem tohoto zavazadla, a tato osoba nehodu přeţila, ale byla převezena 

do nemocnice, policie postupuje opět podle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 

160/2009, tentokrát podle článku 35, odstavce 2, ze kterého vyplývá, ţe jestliţe není 

moţné bezprostřední předání věcí na místě dopravní nehody, policista je povinen 

vyrozumět majitele či jinou oprávněnou osobu o místě uloţení a také moţnosti převzetí 
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těchto věcí. Příslušník Policie České republiky tedy napíše dopis adresován majiteli 

zavazadla, aby si jej vyzvedl na určité policejní stanici. Tento si zavazadlo vyzvedne, přidá 

podpis do příslušného záznamu a tímto je věc vyřešena.  

Pokud je majitel věci znám, avšak mrtev, a není jisté, komu věc nyní náleţí, 

policie předává celou věc matrice. Ta vystaví úmrtní list, který pošle příslušnému soudu 

dle posledního trvalého bydliště zemřelého. Soud přidělí dědický spis notáři. Ten pozve 

vypravitele pohřbu, který je uvedený na úmrtním listu, k předběţnému šetření zejména za 

účelem zjištění okruhu dědiců, a také rozsahu majetku, jeţ bude předmětem dědictví. Notář 

tedy určí, kdo má na tyto osobní věci a zavazadla nárok a stane se tak dědicem těchto věcí. 

Proces spadá do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, hlava třetí, § 1475 – 1720 – 

dědické právo. Je zde popsáno, kdo je to dědic, kdo má na dědictví nárok, jakým způsobem 

lze nabýt dědictví atd. [9] 

Problém však nastává, pokud je majitel věci neznámý. V tomto případě se s ní 

zachází jako s věcí nalezenou. Policie předá věc příslušnému obecnímu úřadu, na jehoţ 

území byla věc nalezena. Obecní úřad dále postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, § 1051 – 1065, který říká toto: 

„Má se za to, ţe si kaţdý chce podrţet své vlastnictví a ţe nalezená věc není 

opuštěná. Kdo věc nalezl, nesmí ji bez dalšího povaţovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. 

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných 

nákladů a nálezného. Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena, a nepovaţuje-

li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímţ území 

byla nalezena, zpravidla do tří dnů.“ Z tohoto vyplývá povinnost policii zadrţenou věc, u 

které nelze určit majitele, předat na konkrétní obecní úřad, který bude dále postupovat dle 

občanského zákoníku jako s nálezem.  

Dále je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, napsáno: „Obec vyhlásí nález 

obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc 

značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost. Obec 

rozhodne, jak bude věc uschována.“ 
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„Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, můţe nálezce, 

obec, nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý drţitel. Spočívá-

li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen uţívat. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, 

nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 

doby tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěţek za ni strţený po zaplacení 

nákladů a nálezného.“ 

Z dalšího textu také vyplývá, ţe pokud se nepřihlásí ten, kdo věc ztratil, nebo 

vlastník této věci do doby tří roků od vyhlášení nálezu obcí, nález připadne tomu, kdo věc 

nalezl, obci nebo jiné osobě, které byla věc svěřena, a tento se stane také vlastníkem věci.  

5.3 Věci podléhající zvláštnímu reţimu 

Věci jako zbraně, střelivo, úřední doklady aj. podléhají zvláštnímu reţimu. U 

těchto věcí se postup při jejich nalezení řídí konkrétním zákonem o konkrétních věcech.  

Například nález občanského průkazu, který nelze předat jeho majiteli, se řídí 

zákonem  328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, kde je 

uvedeno v § 15: „Kaţdý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském 

průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů 

zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii“, a 

dále: „Kaţdý, kdo má v drţení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana 

prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbliţšímu obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.“ Je tedy zřejmé, ţe v případě 

nálezu občanského průkazu se nálezce řídí tímto zákonem. 
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Obrázek 4 Občanský průkaz České republiky [10] 

 

Dalšími takovými věcmi, jeţ podléhají zvláštnímu reţimu, jsou zbraně a střeliva. 

Postup při nálezu zbraně nebo střeliva je popsán v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, 

střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona 

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto zákoně se píše v hlavě deváté – Zvláštní ustanovení o nakládání se 

zbraněmi a střelivem, v § 68 – Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo výbušnin, toto: 

„Kaţdý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní 

průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, evropský 

zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi 

policie, nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá 

nejbliţšímu útvaru policie.“ Nálezci bude vydáno potvrzení o převzetí dokladů. 

V dalším odstavci se píše, ţe nálezce zbraně, ať se jiţ jedná o zbraň kategorie A, 

B, C nebo D anebo se jedná o nález střeliva do těchto zbraní, nález munice nebo výbušnin, 

je povinen okamţitě oznámit tento nález nejbliţšímu policistovi, útvaru policie. Nález 
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můţe také nahlásit orgánu místní samosprávy. Ten toto oznámení odevzdá nejbliţšímu 

útvaru policie. O oznámení se také vydá potvrzení. Potvrzení vydá ten, kdo jej přijal. Je 

důleţité zmínit, ţe podle § 76 písmena j se ten, kdo nesplní oznamovací povinnost o tomto 

nálezu, dopustí přestupku. V tomto případě lze uloţit pokutu aţ 15 000 Kč.  

V odstavci třetím §68 se píše, ţe policie, která nález přijala, je povinná zabezpečit 

zbraň kategorie A, B, C i D, střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu uloţit a 

zabezpečit jejich úschovu, a to po dobu 6 měsíců. Lhůta se počítá od doby jejich uloţení. 

Pokud se vlastník těchto věcí nepřihlásí na dané policejní stanici do této lhůty, nalezené 

věci připadnou do vlastnictví státu. Pokud tyto věci představují nebezpečí pro ţivot, policie 

je povinná zajistit jejich zničení.  
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6 Ţelezniční neštěstí ve Studénce 

V této části práce je popsána případová studie nehody, která se stala v České 

republice roku 2008. Součástí studie je popsání skutečného postupu při zásahu a také při 

provádění identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel. Jako zdroje informací 

poslouţily vědecké studie a také názory a vyjádření policistů, kteří zásah při tomto neštěstí 

prováděli. Jako další zdroj poslouţil Obecní úřad Bílovec, který měl s tímto hromadným 

neštěstím také mnoho společného, jelikoţ právě zde byly zaslány nalezené osobní věci 

jednoho mladého muţe, který této nehodě ve Studénce podlehl. 

Je zde popsáno, jak samotné neštěstí vzniklo, jaký byl zvolený postup při zásahu, 

jaké byly komplikace týkající se osobních věcí a zavazadel. 

6.1 Vznik události 

Rychlík EC 108 Comenius, vlaková souprava jedoucí mezinárodní linkou 

z Krakova do Prahy jela dne 8. 8. 2008 s celkovým počtem 10 vozů. Stanici ve Studénce, 

nacházející se na trati druhého koridoru sítě ČD (Petrovice u Karviné – Břeclav), měl tento 

vlak pouze projet. Přibliţně jeden kilometr za stanicí Studénka probíhala v té době 

rekonstrukce silničního mostu. Vlak projíţděl stanicí v 10:30 hodin. Právě v této době, kdy 

vlak projíţděl stanicí ve Studénce, došlo k pádu rekonstruované mostní konstrukce přímo 

na ţelezniční trať, čímţ došlo k zablokování průjezdu po trati. [11] 

Strojvedoucí tohoto vlaku uvedl, ţe přímo viděl, jak most padá před jeho očima. 

Za pár sekund, které zbývaly do nárazu, stihnul zahoukat a zatáhnout rychlobrzdu. Tímto 

činem jistě zachránil ţivoty mnoha lidem. Vlak narazil do konstrukce mostu v rychlosti 90 

km/h. [11] 

Došlo k vykolejení několika vozů a také lokomotivy, odtrţení dvou vozů od 

soupravy. Neštěstí si vyţádalo 8 mrtvých a okolo 100 raněných. [11] 
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Na obrázku 5 je znázorněno místo nehody vlaku EC 108 Comenius ve Studénce. 

 

6.2 Provádění záchranných a likvidačních prací 

Na místo nehody dorazilo celkem 19 poţárních jednotek, včetně dobrovolných 

hasičů. Po primárním zhodnocení situace se začalo s vyprošťováním raněných. Kdyţ byli 

všichni ranění vyproštění, pokračovalo se s vyprošťováním mrtvých těl.  Poté s odklízením 

trosek po havárii. [11] 

Prostor, kde zásah probíhal, byl rozdělen na prostor pro raněné, prostor pro 

zemřelé, přistávací plochu pro vrtulníky, třídicí stanoviště a další, viz obrázek 6, který tato 

místa znázorňuje. [11] 

 

 

Obrázek 5 Místo nehody vlaku [12] 
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Obrázek 6 Schéma místa zásahu [13] 

 

 

6.3 Zásah Policie České republiky 

Policie na místě nehody zajistila evidenci osob, dále průjezdnost okolních 

komunikací, provedla uzavření místa zásahu a zajištění vnitřní zóny. Byla zde také 
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přivolána kynologická skupina, která měla za úkol prověřit trosky a místo nehody vlaku. 

[11] 

 Celkem na místě zasahovalo 85 policistů a 20 kriminalistů. Jiţ během provádění 

záchranných prací začala policie se shromaţďováním osobních věcí a zavazadel 

nalezených na místě nehody. Tyto věci se ukládaly na jednotné místo. Jednalo se 

především o kabelky, tašky, kufry, mobilní telefony, peněţenky, části oblečení, obuvi a 

další. Následně byly tyto věci převezeny na Okresní ředitelství policie v Novém Jičíně. 

Zde byly rozčleněny v uřčené velké místnosti na jednotlivé hromádky, podle toho, jak 

k sobě patřily. Tyto věci byly sepsány a zaevidovány. Vznikl tak seznam věcí z části 

neznámých majitelů. Věci byly na Okresním ředitelství v Novém Jičíně ponechány několik 

dní. Během této doby byly z části vráceny jejich majitelům, kteří prokázali, ţe jim opravdu 

patří. Majitelé, kteří nebyli schopni dokázat, ţe věc patří jim, se museli přihlásit na 

městském úřadě ve Studénce a uplatňovat navrácení věci tam. Následně byly veškeré věci 

převezeny a předány z Okresního ředitelství v Novém Jičíně na Městský úřad ve Studénce, 

který dále pokračoval dle zákona č. 40/1964 Sb., starého občanského zákoníku jako 

s věcmi nalezenými. Doklady byly zaslány úřadům, které jej vydaly. [11] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Kynologický tým [14] 
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6.4 Městský úřad Bílovec 

Dne 27. 8. 2008 Městský úřad Bílovec obdrţel ze strany Městského úřadu 

Studénka doklady, a to cestovní pas, zdravotní průkaz, fotografie, jízdenku ČD, potvrzení 

o poplatku Polskému konzulátu v Ostravě, pojistnou smlouvu a protokol PČR Nový Jičín o 

vydání věci, a to bez jakéhokoliv sdělení, ţe tyto doklady náleţejí jednomu z pasaţérů 

předmětného vlakového neštěstí. Na základě telefonických rozhovorů ze strany Městského 

úřadu Bílovec a dotazů na Policii České republiky ve Studénce a Novém Jičíně, z jakého 

titulu přeposílají tomuto úřadu tyto doklady, bylo úřadu sděleno, ţe jsou součástí protokolu 

o vydání věci důleţité pro trestní řízení a je vedeno pod jednacím číslem, které označovalo 

vlakové neštěstí onoho dne 8. 8. 2008. Na základě vlastního šetření kolem této věci 

Městský úřad Bílovec ihned, tj. 1. 9. 2008, zaslal na matriku v Novém Jičíně cestovní pas a 

zdravotní průkaz osoby, aby matrikářka úřadu mohla vystavit úmrtní list, poněvadţ ten 

vystavuje příslušný úřad v místě úmrtí. Osoba zemřela v nemocnici v Novém Jičíně. 

Všechny ostatní doklady zaslal Městský úřad Bílovec téhoţ dne 1. 9. 2008 do Prahy na 

velvyslanectví Ukrajiny. Tento text vychází z osobního sdělení osoby, jeţ se tohoto 

vyšetřování osobně účastnila.  

Je však velmi těţké určit, kdo za tento problém, zejména tedy prodlení navrácení 

věcí, dále nevyrozumění Městského úřadu Bílovec o původu těchto věcí atd., nese 

zodpovědnost. Snad policie, která odevzdala doklady dle zákona, avšak moţná zapomněla 

vyrozumět tento úřad, nebo úřad, který si vyrozumění správně nezaloţil?  

6.5 Zhodnocení postupu policie 

Policie v případě šetření, identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při 

neštěstí ve Studénce postupovala dle předpisů a dle zákona. Zajisté by se však postupovalo 

lépe, rychleji, srozumitelněji a taktičtěji, kdyby existovala kompletní metodika sepsaná 

v jednotném archu, dle které by se dalo postupovat.  
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7 Problematika identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel 

Tato práce se zabývá problematikou identifikace a skladování osobních věcí a 

zavazadel při hromadném neštěstí. Je tedy důleţité na jednotlivé problémy týkající se 

tohoto tématu poukázat. 

7.1 Nepřehlednost v zákoně 

Snad největším problémem, se kterým se potýká celý svět, je neinformovanost, 

špatná dostupnost informací, neucelená pravidla apod. Být informován znamená vědět, být 

připraven. Přehlednost je důleţitá jak z důvodu informování se, tak i z důvodu rychlého, 

okamţitého reagování na naskytnutý problém. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, zejména pak v kapitole páté, 

shromaţďování informací ohledně identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při 

hromadném neštěstí nebylo jednoduché. Zákonů a zákonných předpisů je velmi mnoho a 

v kaţdém je pouze malá zmínka o tom, jak postupovat při konkrétní situaci, která nemá 

návaznost řešení problému.  

Jistě by kompletní jednotná metodika zajistila mnohem lepší přehlednost této 

problematiky. Řešením by bylo vytvoření dokumentu typu Stálé typové činnosti, který 

mají vozy IZS vţdy při sobě. V případě nutnosti stačí nahlédnout do této metodiky a 

problém s nejasnostmi je vyřešen. 

7.2 Vztah pozůstalých k zemřelému a jeho věcem 

Dle psycholoţky, paní MUDr. Petronely Vahalíkové, pozůstalí procházejí po 

ztrátě blízkého člověka truchlením. Je to proces přirozený, který probíhá a odehrává se u 

všech lidí. Tento proces má několik fází. První fáze, popření, je období, kdy pozůstalý má 

dojem, ţe smrt blízkého není reálná, ţe se musí probudit ze zlého snu. Přechází do druhé 

fáze, kdy člověk proţívá různé emoce, např. bolest ze ztráty, úzkost, zlost, hněv, pocity 

viny, opuštění. Pokud pozůstalý zvládl chaotické emoce, přechází do třetí fáze, hledání, 

nalézání a odpoutávání se. V tomto období pozůstalí myslí na zemřelého. Myslí na 
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společný ţivot se zemřelým a proţívají ho ve vzpomínkách. Je důleţité, aby truchlící 

objevili, co jim zemřelý předal, vnesl do jejich ţivota. Poslední fází je období, kdy se 

pozůstalý znovu přibliţuje světu a druhým lidem. 

Osobní věci mrtvého mají pro pozůstalé velký význam. Mohou pomoci přijmout 

skutečnost, ţe smrt blízké osoby je reálná. Také jsou pro pozůstalé určitou jistotou, ţe s 

tělem jejich blízkého bylo dobře a s úctou zacházeno. Pomáhají vyrovnat se se záplavou 

emocí, která ke ztrátě blízké osoby patří. Skrze kontakt s osobními věcmi zemřelého můţe 

pozůstalý stále zůstat se zesnulým v blízkém kontaktu, např. skrze vzpomínky, které se 

váţou na osobní věci mrtvého. Pozůstalý můţe se zesnulým v duchu rozmlouvat, znovu si 

připomínat to, co se zesnulým blízkým proţil a co jedinečného a nezapomenutelného vnesl 

zemřelý do jeho ţivota. To vše je součástí přirozeného procesu truchlení. Do děje také 

vstupuje to, s jakými postoji jsou osobní věci předávány. Zda pozůstalý má moţnost při 

přebírání věcí po zesnulém zaţít úctu pomáhajícího k tomu, co se stalo, a proţít spoluúčast 

pomáhajícího. Vše můţe komplikovat chladný a odosobněný přístup. 

Otázkou také je, jak přistupovat k tělu mrtvého. Předpokládá se, ţe pokud 

pozůstalý zemřelého vidí, zvláště jde-li o smrt náhodnou, snáze přijme smrt blízkého. Dle 

odborných zkušeností se pak pozůstalým tolik nevracejí zatěţující myšlenky na tragickou 

událost a tolik se neprojevuje psychické vyhýbání se dané skutečnosti. Pozůstalý by měl 

mít moţnost se rozhodnut, zda chce mrtvého vidět, nebo ne. Někdy pozůstalým pomůţe to, 

ţe jim druhý převypráví, jak tělo mrtvého vypadá. Pozůstalý by měl mít moţnost o svém 

proţitku, kdy viděl tělo mrtvého, mluvit. 

Stává se, ţe v dnešní době lidé stále více upouštějí od pohřbu. Někdy můţe být 

důvodem to, ţe příbuzní mají obavu, ţe by pohřeb psychicky nezvládli, a jindy je důvodem 

finanční stránka. Je rozumné, aby se pohřeb uskutečnil, a pokud v minulosti neproběhl, aby 

rozloučení se zesnulým proběhlo jiným způsobem, např. formou zádušní mše, ztišení se, 

zapálení svíčky apod. Proces truchlení nelze obejít, a pokud se tak stane, můţe se 

nezpracovaná bolest ze ztráty projevit psychickým nebo tělesným onemocněním. V praxi 

mnoha doktorů s pacienty se setkáváme s tím, ţe nevyrovnání se, popření smrti blízkého 

člověka můţe vést k rozvoji závislosti na alkoholu nebo k drogové kariéře. 
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Je tedy velmi důleţité, aby pozůstalý obdrţel osobní věci zemřelého v pokud 

moţno co nejkratší době od hromadného neštěstí a díky nim se se smrtí bliţního také 

vyrovnal. Psychologická stránka je pro člověka velmi důleţitá a je třeba ji chránit. 
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8 Návrh řešení 

Vypracováním jednotné metodiky, která by popisovala problematiku identifikace 

a skladování osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí by se jistě zvedla úroveň 

řešení tohoto problému. Postup by byl srozumitelný, kompletní a jednoduše dohledatelný.  

8.1 Stálá typová činnost 09/IZS 

Stálá typová činnost (dále jen STČ) 09/IZS hovoří o společném zásahu u 

mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí. Je zde popsáno, o jaký druh 

mimořádné události se jedná, dále popsány konkrétní činnosti IZS potřebné při této situaci. 

V listu Policie České republiky jsou popsány úkoly pro tuto sloţku IZS. Řeší se 

zde, kdo je velitel zásahu, jak postupovat při zajišťování stop, jak zabezpečit okolí události 

apod. O shromaţďování a dalším postupu týkajícího se osobních věcí a zavazadel se zde 

nepíše. Jistě by však bylo dobré toto téma do STČ 09/IZS zapracovat. 
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8.2 Doplnění STČ 09/IZS 

Doplnění typové činnosti by mělo být následující: 

Policie je povinna na základě příkazů velitele zásahu: 

- Shromáţdit veškeré nalezené osobní věci a zavazadla na jednom místě. 

Tyto věci roztřídit a zaevidovat do archu nalezených věcí na místě nehody. 

Pokud se jedná o osobní věci a zavazadla, které lze jednoznačně přidělit 

konkrétní osobě a tato osoba je schopná věci přebrat, policie takto učiní. 

 

- Jedná-li se o osobní věci a zavazadla osoby, která byla zraněna a 

převezena do nemocničního zařízení, tato zavazadla policie převeze na 

policejní stanici, kde je uloţí do skladu. Poté bezodkladně vyrozumí 

úředním dopisem majitele, aby si věci vyzvedl na dané policejní stanici, 

Obrázek 8 Stálá typová činnost [15] 
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nejpozději do data uvedeného v dopise o vyrozumění. Zpravidla do 6. 

měsíců od doručení vyrozumění. V případě, ţe si tyto věci osoba 

nepřevezme ve stanovené lhůtě, policie předá tyto věci na příslušný obecní 

úřad. Ten s věcí nakládá jako s věcí nalezenou. 

 

- Pokud se jedná o osobní věci a zavazadla osoby, která při hromadném 

neštěstí zemřela, nebo zranění podlehla v nemocnici, policie předá tyto 

věci příslušnému matričnímu úřadu v místě hromadného neštěstí. Ten dále 

postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, hlava třetí, § 1475 

– 1720 – dědické právo. 

 

- Pokud jde o osobní věci a zavazadla, které nelze jednoznačně přiřadit 

konkrétnímu majiteli, policie nakládá s těmito věcmi, jako by se jednalo o 

věci nalezené. Tedy předá je příslušnému obecnímu úřadu v místě nálezu 

věcí. Obecní úřad pak dále pokračuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, § 1051 – 1065 Nález. 

 

- Pokud nalezené věci podléhají zvláštnímu reţimu, postupuje se dle reţimu 

k dané věci určenému.  

 

Nalezená zbraň a střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, 

zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo 

tranzit zbraní nebo střeliva, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně se 

vţdy předává do rukou policie. Ta majitele zbraně vyrozumí, aby si věc 

převzal, pokud majitel takto neučiní do 6. měsíce od data uloţení věci, 

propadne státu.  

Dojde-li k nálezu občanského průkazu, potvrzení o občanském průkazu, 

potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů 

zapisovaných do občanského průkazu, předá jej policista na příslušný 

úřad, který tento doklad vydal.  
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Následující diagram shrnuje kompletní postup při identifikaci a skladování 

osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí. 

 

Obrázek 9 Diagram postupu identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při hromadném 

neštěstí 
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9 Závěr 

Tato práce je zaměřená na problematiku identifikace a skladování osobních věcí a 

zavazadel při hromadných neštěstích. Aby bylo moţné se touto problematikou zabývat, byl 

stanoven následující postup: 

- popis právní opory v zákonech a v zákonných předpisech týkajících se 

této problematiky  

- určování právního nároku na tyto věci 

- popis postupů při identifikaci osobních věcí a zavazadel v místě 

hromadného neštěstí sloţek IZS v České republice 

- postup pří navrácení osobních věcí jejich zákonným vlastníkům 

- řešení této problematiky v ostatních zemích 

- zpracování metodiky postupu pro vybranou sloţku IZS, doplnění stálé 

typové činnosti STČ09/ IZS 

Bylo zjištěno, ţe dosavadní situace týkající se přehlednosti problematiky 

identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí je 

nedostačující, protoţe neexistuje ţádný kompletní popis této činnosti. Zákonů a právních 

předpisů hovořících o této problematice je mnoho, ale nikde se nevyskytují společně. Proto 

bylo navrţeno doplnění textu do STČ 09/IZS Typová činnost sloţek IZS při společném 

zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí. Toto doplnění se týkalo 

popisu postupu při identifikaci, skladování a předání osobních věcí do rukou majitele, a to 

s kompletním postupem. 

Byla vypracována kompletní metodika, která upravuje postup při řešení 

identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí. Tato metodika 

by mohla býti doplněna do STČ 09/ IZS.  

Stanovené cíle v této práci byly splněny. 
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