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Ing. Jan Bartošek 

Poslanecká sněmovna PČR 

 

     V Jaroměři dne 5.2.2020 

 

Vážený pane poslanče, 

obracím se na Vás jako předseda Výkonného výboru pro městské a obecní policie 

Unie bezpečnostních složek v souvislosti s návrhem novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii a chtěl bych Vás (i Vaše kolegy) touto cestou požádat o podporu našeho úsilí (Unie 

bezpečnostních složek – dále jen UBS), kterým se snažíme poukázat na nedostatky zákona o 

obecní policii a dalších souvisejících zákonů.  

Naprosto se ztotožňuji s poznámkou pana poslance PhDr. Pavla Žáčka Ph.D., kterou 

pronesl na jednání podvýboru pro policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby 

dne 12.12.2019,  že by bylo nejprve zapotřebí stanovit, jakým směrem by se měl institut 

obecní policie do budoucna ubírat, jaké požadavky na obecní policii chce společnost klást, 

jakou roli by obecní policie měla zastávat v rámci bezpečnosti společnosti a státu, zkrátka, co 

od obecní policie společnost vyžaduje a bude vyžadovat a podle toho pak vytvořit patřičný a 

účinný zákon, který by její fungování upravoval. 

Jak sám jistě víte, v návrhu, který jsme jako UBS předložili nejen ministru vnitra, ale i 

některým poslancům, kteří zareagovali na náš návrh, jsme se snažili zanést návrhy změn 

ustanovení některých paragrafových znění tak, aby co nejlépe a nejefektivněji odrážely 

skutečné potřeby strážníků, kteří slouží v přímém výkonu služby. Bohužel náš návrh byl zcela 

negován ze strany Odboru bezpečnostní politiky a obecní policie Ministerstva vnitra, aniž by 

nám byla, ze strany MV dána možnost obhájení si svých návrhů nebo byla otevřena diskuse. 

Jak jsem již uvedl při jednání podvýboru, zákon nemůže reagovat a brát v potaz pouze 

jen návrhy předložené velkými městskými policiemi (zastoupenými zejména Kolegiem 
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ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy), ale je třeba, aby se bral 

ohled i na ty nejmenší obecní policie (kterých je absolutní většina) a které mají mnohdy jen 

pár strážníků. Při vší úctě k ředitelům velkých městských policií se domnívám, že díky tomu, 

že řada z nich (ne-li všichni) „neslouží přímo v terénu“, nedokáží správně reagovat ve svých 

návrzích na problémy, které strážníkům přináší jejich každodenní praxe „na ulici“. Stejně tak 

jen těžko dokáží pochopit problémy, se kterými se potýkají právě ty malé obecní policie. 

Domnívám se, že to samé platí bohužel i v případě pracovníků Odboru bezpečnostní politiky, 

neboť ti znají problematiku obecní policie jen v teoretické rovině. 

Institut obecní policie, ač je základní složkou, která ve městech a obcích řeší místní 

záležitosti veřejného pořádku a tím pádem zcela bez pochyby přispívá k bezpečnosti a 

ochraně občanů ČR, je stále veřejností vnímána jako jakási „podřadná“ složka, která 

nedosahuje kvalit Policie ČR. O tomto svědčí i fakt, že i po téměř třiceti letech fungování, je 

v rámci jednotek IZS obecní policie stále zařazena jen mezi ostatní složky IZS, a přitom 

například jednotky dobrovolných hasičů, jsou mezi hlavní složky IZS zařazeny. Dále je 

politováníhodný i fakt, že ačkoliv obecní policie působí v rovině přestupkového práva, jsou 

strážníci nuceni podstupovat pravidelné prolongační přezkoušení (v současné době po 5 

letech) před komisí MV, kdy na rozdíl od nich příslušníci Policie ČR, kteří jsou orgány 

činnými v trestním řízení, skládají pouze jednu služební zkoušku po třech letech služby.  

V době, kdy se všechny složky IZS potýkají s nedostatkem uchazečů o tyto profese a 

dlouhodobě vládne personální podstav, nám přijde naprosto nelogické, že v návrhu novely 

zákona o obecní policii dochází k dalšímu zpřísňování podmínek spolehlivosti a bezúhonnosti 

čekatelů a strážníků. Navrhované změny, týkající se zejména § 4a a 4b, zákona č. 553/1991 

Sb., nám přijdou jako zcela nadbytečné a dokonce nelogické, neboť například v případě, kdy 

by někdo založil, podporoval a propagoval hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 

člověka (navrhovaný § 4 b odst. 3), tak by se dopouštěl trestného činu dle ustanovení § 403 

trestního zákona a tím pádem by (v případě pravomocného uznání viny) logicky ztratil 

podmínku bezúhonnosti, na kterou již pamatuje současné znění zákona o obecní policii (§ 4 a, 

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění).  

Navrhované znění, ve kterém je uvedeno:  

„Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti 

nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které 

směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo 

rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.“ 
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Pokud navrhovatel chce stavět ztrátu spolehlivosti strážníka nebo čekatele na „zjištěných 

skutečnostech nasvědčujících…“, pak se zde otvírá možnost dávat průchod buď nepodloženým 

domněnkám (např. zaměstnavatele) a pak by docházelo k popírání presumpce neviny. Pokud by se 

však takové skutečnosti zakládaly na pravdě, pak by ten, který o těchto skutečnostech věděl, měl 

toto oznámit orgánům činným v trestním řízení, které by měly zahájit trestní stíhání a věc předat 

k dořešení soudu. Z těchto důvodů považujeme navrhované znění za zcela nelogické a zastáváme 

názor, že stávající úprava obou paragrafů (4a a 4b) v jejich platném znění je zcela dostačující. 

Stejně tak považujeme za zcela zbytečné a zavádějící i navrhované znění § 5a odst. 2, kdy 

v tomto navrženém znění je uvedeno: 

„Podle odstavce 1 postupuje obec i tehdy, zjistí-li skutečnosti zakládající důvod pro 

převedení strážníka na jinou práci hodnověrným způsobem sama.“ 

Proti tomuto znění chceme namítnout, že oznamovací povinnost vůči obci mají 

v současném platném znění zákona č. 553/1991 Sb., zakotvenu jednak orgány činné v trestním 

řízení (§ 25) a jednak je tato povinnost pro čekatele nebo i strážníka zanesena v § 4a odst.3 

(trestní rovina) a v § 4b odst. 5 (přestupková rovina). Navíc nesplnění této oznamovací povinnosti 

strážníkem je kvalifikováno jako přestupek dle § 28 odst. 1 a 2, zákona č. 553/1991. Je tedy 

logické, že pokud strážník nesplní svou oznamovací povinnost, že byl pravomocně uznán vinným 

z přestupku, kterou mu ukládá stávající znění zákona o obecní policii, dopustí se tak dalšího 

přestupku a tím pádem ztrácí podmínku spolehlivosti a je to důvodem pro rozvázání pracovního 

poměru. Z logiky věci tedy vyplývá, že současná úprava je zcela dostačující a není třeba zde 

doplňovat navržené opatření, že si skutečnosti zjistí obec hodnověrným způsobem sama. Toto 

ustanovení navíc nijak nedefinuje pojem „hodnověrným způsobem“ a mohlo by to tudíž vést 

k tomu, že díky takovému znění zákona by mohl zaměstnavatel (obec) dostat do rukou velice 

nebezpečnou „zbraň“ vůči „nepohodlným“ zaměstnancům. Proto ani s tímto navrhovaným 

zněním nemůžeme souhlasit. 

Problematických a sporných otázek a ustanovení týkajících se obecní policie je mnohem 

více a vyskytují se nejen v samotném zákoně o obecní policii, ale i v dalších souvisejících 

zákonech, které jakýmkoliv způsobem upravují činnost obecní policie. Proto bychom byli velmi 

rádi, aby se otevřela diskuse ohledně působení a fungování obecní policie a toto téma se řešilo 

komplexně i s ohledem na současný stav nejen Policie ČR, ale i dalších bezpečnostních a 

záchranných složek. 

S ohledem na skutečnost, že obecní policie se dlouhodobě potýkají s nezájmem uchazečů 

o práci strážníka, chybí zde potřebná prestiž tohoto zaměstnání a stejně taky chybí i jakékoliv 

sociální zajištění či benefity, dochází k tomu, že věková struktura strážníků se neustále zvyšuje a 
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hrozí to, že v budoucích letech nebude nikdo, kdo by tuto profesi zastával. V takovém případě by 

tato skutečnost měla zcela jednoznačně negativní dopad na bezpečnostní situaci v celém státu.  

Proto Vás chceme požádat, abyste spolu se svými (nejen stranickými) kolegy pečlivě 

uvážili nejen současný předkládaný návrh novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ale 

v co možná nejbližší době iniciovali jednání (za přítomnosti odborné veřejnosti a zástupců 

odborových organizací), na kterém by byla otázka obecní policie řešena v komplexním měřítku. 

Jako přílohu tohoto dopisu si Vám dovoluji zaslat i otevřený dopis, který adresujeme 

nejen Vám, ale i MUDr. Jiřímu Maškovi a JUDr. PhDr. Zdeňkovi Ondráčkovi, Ph.D., týkající se 

zejména pozměňovacích návrhů předložených na druhé čtení novely zákona o obecní policii. 

Vážený pane poslanče, děkuji za Váš čas věnovaný přečtení tohoto dopisu a také předem 

děkuji za Vaši případnou reakci a odpověď na tento dopis. 

 

 

S pozdravem a úctou  

 

 

                                                                          Mgr. Ondřej Mundl 

                                     předseda Výkonného výboru pro obecní a městské policie UBS 

 

 


