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Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 

 

obracíme se na Vás jménem odborové organizace Unie bezpečnostních složek, která má ve svých řadách 
nejen policisty, příslušníky vězeňské služby, celní správy atd., ale i strážníky městských/obecních policií, a to v 
počtu několika stovek členů, ohledně připravené novely zákona  č. 553/1991 Sb., O obecní policii. 

Současný zákon „O obecní policii“ s drobnými úpravami je v platnosti již od roku 1991. Jak ukazuje 
každodenní praxe, současné znění tohoto zákona nedokáže adekvátně reagovat ani řešit velkou řadu problémů, 
se kterými se jednotlivé městské a obecní policie potýkají, a musíme s politováním konstatovat, že ani 
připravená, a v současné době Vám předkládaná, novela tyto problémy nijak zvlášť neřeší. 

Opět dochází k úpravě jen některých ustanovení namísto celkové novelizace jednotlivých ustanovení tak, 
aby v 21.století měli strážníci k dispozici moderní právní normu, která dokáže reagovat na bezpečnostní 
situace současného světa. Předkládaná novela navíc vychází z neúspěšné novely, která byla předložena již v roce 
2016 a navíc předkladatelem zmíněné novely je Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. 
Prahy. Uvedené Kolegium se skládá z 27 ředitelů městských policií, kteří jsou seskupeni do jakéhosi sdružení, 
které nemá žádný mandát ani právní statut, a tudíž ani žádný nárok jakýmkoliv způsobem určovat či 
ovlivňovat vývoj a směřování městských a obecních policií v České republice, kterých je mimochodem více 
jak 400. 

Součást naší odborové organizace - Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro Městské a obecní 
policie v souladu s platnými zákony ČR hájí zájmy strážníků zvíce jak třiceti obcí a měst napříč celou republikou a 
noví členové se neustále přihlašují. 

Naše odborová organizace na jednání Podvýboru pro policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní 
služby předložila dne 22.3.2019 zpracovaný materiál, který připomínkoval nejen novelu zákona č.553/1991 
Sb.,   ale obsahoval i konkrétní návrhy  řešení celkové situace u  městských a obecních policií, zejména zajištění 
sociálních jistot a výhod pro strážníky, neboť jsme přesvědčeni, že strážníci si zaslouží úctu a respekt celé naší 
společnosti, a také sociální jistoty a zajištění, obdobně jako např. policisté a hasiči. 

Jako odborová organizace, hájící práva zaměstnanců zařazených do obecních a městských policií, 
zejména pak strážníků, si dovolujeme vyslovit nesouhlas s předkládaným návrhem novely zákona č. 553/1991 
Sb., O obecní policii, jelikož v tomto návrhu dochází k jednoznačnému zpřísnění podmínek pro bezúhonnost a 
spolehlivost strážníků a nejsou zde řešeny problémy praktického výkonu služby, se kterými se strážníci denně 
potýkají. Jsme přesvědčeni, že pokud by tato předkládaná novela byla schválena v navrhovaném znění, způsobila 
by obcím a městům další problémy v podobě odchodu stávajících strážníků, a ještě více znesnadnil nábor nových 
strážníků.  V současné době, kdy se složky jako PČR, AČR a OP/MP potýkají s dlouhodobým nedostatkem 
uchazečů o práci u těchto složek, by tato novela způsobila další problémy s obsazováním potřebných pracovních 
míst. 

V současné době dokončujeme také návrh komplexní novely zákona č. 553/1991 Sb., O obecní policii a 
také návrh novely vyhlášky č. 418/2008 Sb., která je prováděcí vyhláškou k výše uvedenému zákonu O  obecní 
policii. Troufáme si tvrdit, že oba naše návrhy obsahují důležité změny jednotlivých ustanovení, které reagují na 
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současný bezpečnostní stav a potřeby strážníků v přímém výkonu služby. V případě Vašeho zájmu, jsme 
připraveni tyto návrhy předložit jako protinávrh předkládané novely, jejímž autorem je Kolegium ředitelů 
městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy společně s Odborem bezpečnostní politiky a obecní 
policie Ministerstva vnitra. 

Institut obecní policie fungoval v naší zemi již v době první republiky a novodobě zde funguje již od roku 
1991, tedy bezmála třicet let. Domníváme se, že i s ohledem na historický kontext a současné její zařazení, si tato 
složka zaslouží moderní a funkční zákon, který strážníkům bude nápomocný v jejich nelehké a dnes již 
nezastupitelné práci na poli bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, žádáme Vás tímto o důkladné seznámení se s 
předkládanou novelou zákona č. 553/1991 Sb., a zvážení všech možných negativních důsledků, které by schválení 
předkládané novely mohlo přinést, a to nejen samotným strážníkům, ale i veřejnosti. 

A jelikož nechceme vystupovat jen v pozici nečinných kritiků, jsme připraveni Vám zaslat náš protinávrh i 
s odůvodněním našich navrhovaných změn a úprav.  V případě vašeho zájmu jsme připraveni se s Vámi i Vašimi 
kolegy osobně setkat a věc prodiskutovat či vysvětlit. 

  Předem Vám děkujeme za Váš čas i za Váš případný projevený zájem. 

 

 

 

 

Za Unii bezpečnostních složek:                                                                   Bc. Drexler Zdeněk 
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