
Podklady pro jednání zástupců UBS s podvýborem PS

v Praze dne 22. 3. 2019

Oblast legislativy ve vztahu k OP

Zákon č. 553/1991 Sb., je třeba kompletně novelizovat, a to s ohledem na současný

stav bezpečnosti  a současné podmínky, které se ve společnosti  vyskytují.  Ani po několika

novelizacích nejsou v zákoně řešena některá fakta, která trápí mnoho strážníků napříč celou

republikou,  a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  se  jedná  o  „velkou“  městskou  policii  (např.  ve

statutárních městech nebo v hlavním městě Praze) nebo „malou“ obecní policii.

Novelizace, které byly v zákoně o obecní policii provedeny od roku 1991, se víceméně

týkaly  jen  nepatrných  úprav  a  iniciátorem těchto  novel  byla  ve  většině  případů  Městská

policie Praha.

Jako zástupci Unie bezpečnostních složek se domníváme, že je třeba sestavit pracovní

skupinu,  která  by  se  skládala  z odborníků  na  danou  problematiku  a  je  třeba,  aby  byla

připravena  komplexní  novela  nejen  zákona  553/1991  Sb.,  ale  i  souvisejících  právních

předpisů. Důraz při této novelizaci musí být kladen na podmínky praxe a to tak, aby byly

zohledněny všechny aspekty, se kterými se strážníci setkávají,  a to bez ohledu na velikost

dané obecní policie.

V případné novelizaci je třeba zvážit a zhodnotit aktuálnost znění všech ustanovení

jednotlivých paragrafů a v případě potřeby je upravit. Jako příklad můžeme uvést:

Zákon 553/1991

 Minimální věk strážníků – vrátit zpět věk 21 let

 Řízení obecní policie – pověření určeného strážníka
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 Veřejnoprávní smlouvy

 Odborná způsobilost – školení, zkoušky

 Osvědčení strážníka – doba platnosti, prolongační zkoušky

 Povinnosti  strážníků mimo pracovní  dobu – možnost  provést  i  úkon (např.

prokázání totožnosti)

 Podání vysvětlení s nezletilým – možnost sepsat i za přítomnosti OSPOD

 Zpřístupnění databází a registrů a možnost získání více důležitých informací

potřebných pro výkon služby (fotografie, omezení svéprávnosti, vlastnictví ZP

nebo střelné zbraně, atd)

 Předvedení  –  možnost  předvedení  na  služebnu OP např.  za  účelem zjištění

totožnosti (možnost získat fotografii osoby z databází a registrů)

 Oprávnění odebrat zbraň – vypustit na místě veřejnosti přístupném

 Vykázání z místa – je-li toho třeba při plnění úkolů OP a provádění zákroků a

úkonů

 Oprávnění vstupu na pozemek – např. týrané zvíře, i za použití síly

 Donucovací prostředky – mezi DP zařadit např. Taser a použití služebního psa

(upravit a stanovit podmínky použití psa)

 Použití  pout  –  z  preventivních  důvodů,  při  převozu  na  PZS  nebo  do

zdravotnického zařízení apod.

 Zbraně používané OP – udělit možnost dlouhých zbraní

 Povinnosti po použití DP nebo služební zbraně – informování osoby, která řídí

OP je neúčelné

Prováděcí vyhláška 418/2008

 Rozsah výcviku a školení – stanovit minimální časovou dotaci

 Sjednocení průkazu a odznaku OP – jednotný a závazný vzor

 Identifikační  číslo  strážníka  –  zavést  jedinečnost  a  centrální  evidenci

identifikačních čísel strážníků v rámci celé ČR
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Oblast sociálního zajištění strážníků OP

Oblast sociálního zajištění strážníků je oblast, která byla opomíjena, a to od samotného

počátku znovuobnovení institutu obecní policie v ČR. V poslední době se začalo veřejně více

mluvit  o  potřebě sociálního zajištění  pro strážníky,  a  to nejen těch v aktivní  službě,  ale  i

strážníků  „vysloužilých“.  Je  třeba  si  uvědomit,  že  práce  strážníka  je  v naprosté  míře

srovnatelná s prací pořádkového policisty ze základního útvaru. Dokladem tohoto tvrzení je i

skutečnost, že oba dva zákony (273/2008 Sb., O Policii ČR a 553/1991 Sb., O obecní policii)

mají mnoho společného a ustanovení jednotlivých paragrafů jsou téměř totožná.

Samozřejmě je třeba brát v potaz to, že zatímco příslušníci PČR podléhají služebnímu

poměru, tak strážníci obecních policií podléhají Zákoníku práce a jsou v pracovním poměru.

Ovšem je třeba si také uvědomit, že co se týká podmínek výkonu obou těchto složek, fyzické

a psychické náročnosti a rizikům, jsou obě tyto složky na stejné úrovni. Zatímco policisté

mohou  využívat  například  služeb  policejních  psychologů,  čerpat  rehabilitace,  využívat

rekreačních a sportovních zařízení MV apod, strážníci takové podmínky nemají k dispozici.

Samozřejmě výjimkou mohou být ty obecní policie, kterým obdobné podmínky vytvoří sama

obec.

U obou složek lze zaznamenávat i to, že po mnohaleté službě jsou jejich příslušníci

těžko uplatnitelní na trhu práce, kdy specifikace jejich profese je pro ně spíše diskriminující a

omezující. Svou roli v tomto pak sehrává i samotný věk těchto „vysloužilých“ příslušníků. I

v tomto ohledu mají příslušníci PČR (ale i HZS a AČR) oproti strážníkům výhodu v tom, že

pokud splní podmínky, mohou pobírat výsluhový příspěvek.

Jsme si dobře vědomi toho, že výsluhový příspěvek by znamenal další zatížení, a to

buď pro rozpočet státu nebo obcí. Také si uvědomujeme i to, že výsluhový příspěvek by řešil

sociální zajištění strážníků pouze částečně. Nicméně se domníváme, že stejně jako novelizace

zákona o obecní policii,  tak stejně tak i otázku sociálního zajištění strážníků je třeba řešit

komplexně, a to i s ohledem na strážníky v aktivní službě.

Jako  námět  k uvažování  a  možnému  řešení  se  nám  jeví  jako  nejlepší  například

zavedení  výrazných  daňových  úlev  či  úplného  osvobození  od  placení  daní  či  zavedení

daňových bonusů pro strážníky v aktivní  službě.  Možnou variantou je  i  zvážení  možnosti

předčasných odchodů do starobního důchodu.

Jednou z nejdůležitějších otázek samozřejmě je, kdo by nesl náklady spojené s výše

uvedenými návrhy. Domníváme se, že strážníci, stejně jako policisté, hasiči a záchranáři, svou

službou přináší  společnosti  obrovský díl  práce,  při  které  často  nasazují  své  zdraví  a  také
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riskují své životy ve prospěch jiných. A z tohoto důvodu se domníváme, že je třeba, a je také

nejvyšší čas na to, aby společnost těmto lidem za jejich službu vyjádřila své poděkování a

postarala se o ně. V letošním roce institut obecní policie oslaví své 28 výročí své působnosti

v novodobé historii, a to dle našeho názoru není zanedbatelný čas.

Kromě výše uvedeného zastáváme názor,  že je  třeba,  aby vznikl  „ústřední  orgán“,

který by se plně věnoval problematice obecní policie, zajišťoval metodické a závazné vedení,

poskytoval potřebné a aktuální informace a právní pomoc, a to všem obecním policiím bez

ohledu na jejich velikost. 

Dále bychom se chtěli  ohradit  vůči  návrhu Kolegia ředitelů obecních a  městských

policií statutárních měst a hlavního města Prahy, týkající se zavedení jednotného hodnostního

označení strážníků. Velmi se nás (i mnoha strážníků z celé republiky) dotýká způsob, jakým

Kolegium ředitelů předložilo tento návrh. Není nám známo, že by kolegium ředitelů bylo

jakýmsi nadřízeným orgánem ostatním obecním policiím. Stejně tak si nejsme vědomi toho,

že  by  tomuto  předloženému  návrhu  předcházely  jakékoliv  informace  o  přípravě  tohoto

návrhu, ani žádné připomínkové řízení. Zastáváme názor, že tento návrh je v zásadě dobrou

myšlenkou, a jsme zajedno, aby určitá jednotnost zcela jistě u obecních policií byla zavedena,

ale dle našeho názoru je tento návrh zcela nedomyšlený a není rozhodně návrhem, který se

může  nazývat  „Jednotné  hodnostní  označení“.  U  předloženého  návrhu  není  ani  žádná

metodika nebo podmínky udělování či přidělování hodností.  Vnímáme tento krok Kolegia

ředitelů jako jakýsi projev nadřazenosti vůči zbývajícím obecním policiím.

I toto je jeden z důvodů, proč si myslíme, že by měl vzniknout ústřední orgán, který by

bral  v úvahu  názory  a  připomínky  všech  obecních  policií  v ČR,  a  nikoliv  jen  zástupců

statutárních měst a hlavního města Prahy a tento orgán by úzce spolupracoval s Oddělením

obecní policie při Ministerstvu vnitra ČR.

Tento materiál je zpracován pouze informativně a v případě potřeby jsme připraveni

všechny návrhy konkrétně rozvést a odůvodnit a předložit konkrétní znění případných změn.

     Zástupci Unie bezpečnostních složek

                                                                                             Bc. Zdeněk Drexler 

                                                                                             Richard Krbek

                                                                                             Vratislav Novák

                                                                                             Mgr. Ondřej Mundl
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