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Ing. Jan Bartošek 

JUDr. Zdeněk Ondráček 

MUDr. Jiří Mašek 

Poslanecká sněmovna PČR 

 

Otevřený dopis k návrhu novely zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii 

 

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, konkrétně s ohledem na Vaše pozměňovací návrhy č. 4142 a 4290, který se týká 

návrhu zavedení odchodného pro strážníky obecních policií. 

Předně bych rád uvedl a zdůraznil, že jako legitimní odborová organizace hájíme 

práva všech příslušníků bezpečnostních složek, kdy se, jako výkonný výbor pro městské a 

obecní policie, snažíme zastávat práva všech strážníků, a to nejen těch, kteří jsou členy Unie 

bezpečnostních složek (dále jen UBS). Jednoznačně vítáme jakoukoliv snahu a návrhy na 

zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro strážníky, a to bez ohledu na jejich 

předkladatele nebo navrhovatele. Jelikož nechceme zůstat jen nečinnými kritiky a 

„hodnotiteli“ návrhů jiných, angažujeme se i sami svými podněty a konkrétními návrhy, 

kterými se snažíme zajistit strážníkům lepší podmínky. Důkazem toho mimo jiné je i návrh 

novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který jsme jako UBS předložili, avšak který 

byl ze strany Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra vyhodnocen jako nepřínosný a 

nepotřebný a nebyl doporučen ministru vnitra a následně ani Podvýboru pro policii ČR, 

obecní policie a soukromé bezpečnostní služby ke schválení. 
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Jelikož UBS sdružuje strážníky z celé republiky, tedy jak z velkých městských policií 

(např. i ze statutárních měst a hlavního města Prahy), tak i z těch nejmenších obecních policií, 

a jedná se o strážníky, kteří jsou v přímém výkonu služby, dokážeme velmi dobře reflektovat, 

shromažďovat a vyhodnocovat skutečné problémy, které strážníci řeší ve své každodenní 

praxi. Troufám si tak tvrdit, že v námi navrženém znění novely zákona o obecní policii, jsme 

se snažili všechny praktické problémy řešit v rámci novelizace a navržených zněních 

ustanovení příslušných paragrafů. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, také si troufám tvrdit, 

že námi navrhované změny vychází ze skutečných potřeb každodenního výkonu služby 

strážníků, a nikoliv jen z teoretické (úřednické) znalosti zákonných norem. Poznatky, které 

jsme do návrhu novely zanesly, vychází zejména z mnohaleté osobní zkušenosti, jelikož 

všichni, kteří jsme se na tvorbě návrhu novely podíleli, působíme v přímém výkonu služby. 

Po seznámení se s Vašim pozměňovacím návrhem č. 4142 zastávám názor, že takto 

navržené znění je s ohledem na strážníky poněkud „nefér“ a téměř by mohlo být i 

diskriminační. Znovu bych rád zdůraznil, že rozhodně Váš návrh zavedení odchodného pro 

strážníky vítáme, ale velmi nás znepokojuje, že návrh vůbec nepočítá s možností, že strážník 

bude muset ukončit své působení u jedné obce (obecní nebo městské policie) a přejde k jiné 

obci. Důvody pro toto ukončení mohou být různé, a to jak například rodinné důvody (strážník 

se rozvede, zdědí nemovitost v jiném městě a musí se přestěhovat apod.), kdy se strážník bude 

nucen například přestěhovat do jiného města, a dojíždění do původního zaměstnání by pro něj 

bylo nerentabilní, nebo například obec sama zruší obecní policii a strážník tak bude nucen 

hledat nové zaměstnání v jiné obci. Sám jistě velmi dobře víte, že případy, kdy se 

zastupitelstvo obce rozhodne zrušit obecní policii (např. z ekonomických nebo personálních 

důvodů) nejsou v rámci celé ČR ničím výjimečným. Podle předloženého znění Vašeho 

návrhu, by v takových případech strážník neměl žádný „nárok“ na vyplacení odchodného, 

protože by u nového zaměstnavatele musel odpracovat znovu minimálně 15 let, aby mu tak 

vznikl nárok na výplatu odchodného, alespoň v řádu tří platů.  

Představme si například případ, kdy strážník bude nucen ukončit své působení u obce, 

pro kterou odpracoval například 12 let. Najde si zaměstnání u další obce, ale předchozích 12 

let, které odpracoval jako strážník, se mu nebudou počítat do nároku na výplatu odchodného. 

S ohledem na to, že strážník byl nucen přerušit výkon funkce strážníka pro jednu obec a 

přešel k obci jiné, avšak bez jakýchkoliv pochybností odpracoval pro společnost (nikoliv 

pouze pro jednu konkrétní obec) 12 let, kdy, jak jste sám ve svém zdůvodnění uvedl, zastával 

fyzicky a psychicky velmi náročné zaměstnání, nám přijde opravdu neuctivé a diskriminační, 
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aby se strážníkovi nijak nezapočítávali tyto odsloužené roky do nároku na odchodné. 

S takovým zněním navrženého pozměňovacího návrhu nemůžeme jako odborová organizace 

souhlasit. 

Tuto problematiku, alespoň částečně napravuje pozměňovací návrh č. 4290, ve kterém 

je navrženo, aby se pro výpočet nároku na odchodné, sčítali veškeré předchozí doby, kdy byl 

zaměstnanec obce zařazen na pracovní pozici strážník obecní policie. Z navrženého znění 

však není zcela jasně patrné, zda se zde mluví i o době, kdy strážník vykonával tuto funkci i u 

jiné obce, než u které mu vznikl nárok na odchodné. Pevně věříme, že ano.  

Nicméně dále zůstává otázkou, proč by náklady na odchodné měla hradit jen a pouze 

ta obec, u které byl strážník zaměstnán v době, kdy mu nárok na odchodné vznikl? 

Domníváme se, že takovýto systém by byl jednoznačně nevýhodný, pro „posledního“ 

zaměstnavatele (obec). Zejména pro malé a menší obce by byla tato povinnost velmi 

významným finančním zatížením a mohlo by to vést k tomu, že by obec takové zkušené a 

„letité“ strážníky vůbec nepřijímala nebo by naopak s takovým strážníkem ukončovala 

pracovní poměr těsně před vznikem nároku na odchodné. Obdobné případy můžeme 

pozorovat například i v armádě, kdy s řadou vojáků nebyl prodloužen závazek těsně předtím, 

než těmto vojákům vznikl nárok na získání výsluhového příspěvku. 

Navrhujeme, aby bylo znění ve smyslu, že na případném odchodném se budou podílet 

všechny obce, u kterých byl strážník zaměstnán, a to dle odpracované doby u příslušné obce.  

Jsme si velmi dobře vědomi problematiky obecní policie, jejího fungování a zejména 

financování. Dle našeho názoru je institut obecní policie velmi „nešťastně“ nastaven jako 

celek. Od samotného vzniku obecní policie v roce 1991 se setkáváme s rozpory mezi státní 

správou (státem) a samosprávou (obcemi), kdy na jednu stranu stát v některých otázkách 

zaštiťuje obecní policii a na stranu druhou nechává obcím určitou benevolenci v rozhodování 

o některých otázkách a zcela se zříká jakéhokoli odpovědnosti a podílnictví na financování 

obecní policie. Například můžeme uvést, že ministerstvo vnitra vede evidenci strážníků, 

respektive vydává a odnímá osvědčení strážníků, zajišťuje pravidelné přezkušování strážníků, 

vystupuje jako správní orgán nejen vůči strážníkům, ale i obcím, podílí se na významnou 

měrou na návrzích novel zákonných a právních norem, přímo se vztahujících k působení a 

činnosti obecní policie. Takovými zákonnými a právními normami jsou zejména: zákon č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní 

policii a vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, 

čekatele a strážníka obecní policie, dále se podílí na novelách dalších souvisejících zákonů, a 
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to např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR,  65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich,  zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a mnoha dalších 

právních normách, které také velmi významným způsobem ovlivňují a upravují činnost 

obecní policie.  

Proti tomu lze uvést, že ministerstvo vnitra (tedy zástupce státu nebo státní správy) 

ponechává na rozhodnutí obcí takové věci, jakými jsou například: Jednotný vzor průkazu a 

odznaku obecní policie (každá obec si při zachování jednotných prvků uložených prováděcí 

vyhláškou č. 418/2008 Sb., může stanovit vlastní vzor odznaku a průkazu obecní policie), 

zříká se například zavedení a správy centrální evidence identifikačních (služebních) čísel 

strážníků, nevystupuje vůči strážníkům jako závazný metodik, ale pouze vydává doporučující 

a nezávazná stanoviska k otázkám „nejednoznačnosti“ výkladů právních a zákonných norem a 

konečné rozhodnutí o správném postupu víceméně ponechává na jednotlivých obcích, 

respektive strážnících. 

Institut obecní policie byl v roce 1991 znovuobnoven z důvodu, aby obce měly 

možnost podílet se na zajišťování záležitostí veřejného pořádku samy a aby měly účinný 

nástroj, který by jim pomáhal na svém území vymáhat právo, týkající se zejména dodržování 

obecně závazných vyhlášek, vydávaných v samostatné působnosti obce, tedy záležitosti 

samosprávy. Postupem let však docházelo k navyšování požadavků na obecní policii a 

navyšování jejích pravomocí i v oblasti přenesené působnosti (státní správy) a také dopravy. 

V tomto stát přenášel jednoznačně na obce záležitosti, které prioritně náleží státu a měl by je 

tedy řešit stát, prostřednictvím státních orgánů a státních institucí (zejména pak Policie ČR).  

Samotný zákon o obecní policii byl od dob svého vzniku již 14 x novelizován!!! 

Každá novela přinesla, více či méně, nové požadavky na obecní policii, kterými stát přenášel 

na obce záležitosti týkající se přenesené působnosti. Docházelo také k navyšování pravomocí 

a oprávnění strážníků, a to zejména v souvislosti s dohledem nad dodržováním pravidel 

silničního provozu nebo v oblasti užívání a zneužívání alkoholu a omamných a 

psychotropních látek. 

Naproti tomu je nutné podotknout, že v zákonných normách však stále byla mnohdy 

nelogická omezení pravomocí strážníků, kdy díky těmto omezením, často dochází k naprosto 

zbytečnému zatěžování nejen Policie ČR, ale i správních orgánů a tím pádem není 

dodržována procesní ekonomie. Jako příklad lze uvést například to, že strážníci, ještě do 
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nedávné doby, nemohli řešit příkazem na místě (udělením blokové pokuty) přestupek 

v dopravě spočívající v telefonování při řízení motorového vozidla nebo nepřipoutání se 

bezpečnostním pásem a ani v současné době nemohou na místě řešit například přestupek, kdy 

řidič motorového vozidla za jízdy nemá rozsvícené předepsané osvětlení.  

Všechny tyto přestupky (ač se jedná o přestupky, které by bylo i velmi vhodné řešit 

okamžitě na místě), byly a jsou strážníci nuceni oznamovat správnímu orgánu. Tím dochází 

nejen k zatěžování správních orgánů, ale i ke zcela zbytečné administrativě a byrokracii, a to 

jak na straně obecních policií, tak i správních orgánů. 

Takže na jednu stranu stát po obcích (obecních policiích) požaduje řešení záležitostí, 

které není schopen dostatečně zajistit svými prostředky, ale na druhou stranu pak nedává 

potřebná oprávnění a prostředky k jejich řešení a už vůbec se nechce nijak podílet na 

spolufinancování složky, která mu (státu) s řešením těchto problémů pomáhá velmi 

významnou měrou. 

Bylo by možné zde uvádět ještě mnoho a mnoho dalších podobných příkladů.  

Tímto jsem chtěl pouze dokreslit to, že stát se k institutu obecní policie chová velmi 

„macešsky“, snaží se veškerou odpovědnost přenést na obce a připadá mi, že obecní policie je 

spíše jakousi „trpěnou“ složkou druhé, mnohdy i třetí kategorie.  

Často slýcháme, že o obecní policii se musí postarat obec, protože ta si jí zřídila a tím 

pádem, ta si jí musí i financovat. Já se ptám, jak je možné, že se stát takto zříká jakékoliv 

odpovědnosti za fungování, popřípadě spolufinancování této složky, která je, dle mého 

názoru, zcela jednoznačně ozbrojenou bezpečnostní složkou? Pokud si dobře pamatuji, tak 

stát tvoří vyšší územně samosprávné celky a zejména pak základní samosprávní celky – tedy 

obce. Obecní policie pak zajišťují záležitosti veřejného pořádku v základních samosprávních 

celcích státu – v obcích.   

Příští rok si budeme připomínat 30 - leté výročí znovuobnovení institutu obecní policie 

v naší zemi. Již bezmála tři desítky let se strážníci podílí na zabezpečování pořádku ve více 

než 400 obcích a městech v celé České republice. K obcím, které mají zřízenu obecní policii 

je třeba ještě připočítat velké množství obcí, které využívají služby obecní policie na základě 

veřejnoprávních smluv. Podle statistiky MV ČR za rok 2018, byly uzavřeny veřejnoprávní 

smlouvy s 604 obcemi, které nemají zřízenou obecní policii. Celkem tedy strážníci zajišťují 

dohled nad dodržováním veřejného pořádku a dodržováním pravidel silničního provozu ve 

více než 1000 obcí a měst v celé České republice. 
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Velmi zajímavé údaje obsahuje tato statistika i ohledně počtu přestupků, které obecní 

policie v ČR řešila. Celkem strážníci v roce 2018 řešili (buď na místě nebo postoupením 

správním orgánům) 2 406 731.  

Z toho 1 754 669 bylo přestupků týkajících se porušení pravidel silničního provozu.  

Dále strážníci předali Policii ČR důvodné podezření ze spáchání trestného činu 

v 7 788 případech. 

Za zmínku stojí i údaj o počtu fyzických útoků na strážníky, kdy se jednalo o 242 

případů. 

Důležitým údajem je pak i počet výjezdů strážníků na žádost Policie ČR, kdy v roce 

2018 to bylo v 24 213 případech. Nutno podotknout, že tento údaj je ve statistice uveden jako 

nepovinný, tudíž lze předpokládat, že počet těchto výjezdů je ve skutečnosti mnohem vyšší. 

Náklady obcí na provoz obecních policií v roce 2018 pak dosáhly výše 

6 730 669 686,- Kč. 

Z výše uvedených údajů je zcela patrné, že obecní policie se významnou měrou 

podílejí na bezpečnosti obyvatel ČR a náklady na provoz nesou výlučně pouze obce. Dále je 

patrné i to, že se rok od roku zvyšují nejen vynaložené náklady na činnost obecní policie (v 

roce 2017 to bylo 5 967 482 790,- Kč), ale zvyšuje se i počet projednaných přestupků.  

Zastáváme názor, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti je třeba, aby se stát začal 

ve větší míře podílet na provozu obecní policie, respektive na sociálním zajištění strážníků a 

také jednoznačně zaujal postoj k tomu, kam má obecní policie dále směřovat a jaké 

požadavky na ní budou kladeny a také, jaké místo a postavení bude obecní policie zaujímat 

v systému bezpečnostní politiky státu. S tímto je spojená i potřeba, aby strážníci měli 

k dispozici kvalitní zákonná oprávnění pro vymáhání práva a také měli i jistotu sociálního 

zabezpečení. 

Chceme tímto apelovat na vás, jako zákonodárný sbor, abyste věnovali otázce obecní 

policie zaslouženou pozornost a vytvořili tak, ve spolupráci s odbornou veřejností, důstojné a 

funkční podmínky pro všechny strážníky, protože jejich přínos pro celou společnost je zcela 

patrný. 

Navrhujeme, aby byla zahájena jednání ohledně zavedení benefitu pro strážníky a také 

záchranáře (Zdravotnická, Horská a Báňská záchranná služba), spočívající v tom, že po dobu 

výkonu aktivní služby u těchto složek, by strážníci a záchranáři byli osvobozeni od placení 

daně z příjmů. Část této daně by byla strážníkům a záchranářům vyplácena přímo do platu 

(např. ½) a druhá část (½) by byla ukládána na sociální fond. Po odpracování minimální 
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stanovené doby (např. 15 let), by pak těmto zaměstnancům vznikl nárok na vyplacení 

naspořené částky ze sociálního fondu. Nárok na výplatu naspořené částky by bylo možné 

uplatnit také i dříve, za předpokladu, že by zaměstnanec utrpěl například pracovní úraz nebo 

onemocněl nemocí z povolání, kdy by mu v důsledku těchto zdravotních obtíží bylo 

znemožněno nadále vykonávat své zaměstnání. Obdobně by bylo možné, aby naspořenou 

částku obdrželi pozůstalí po zaměstnanci, který ve službě přišel o život.  

 Samozřejmě by nárok na vyplacení naspořené částky zanikl obdobně, jako je tomu 

v případě navrženého odchodného, které předkládáte v pozměňovacích návrzích. 

Domníváme se, že zavedením tohoto benefitu by došlo ke stabilizaci uvedených 

profesí, protože by to byla motivace nejen pro uchazeče o tyto profese, ale i pro stávající 

zaměstnance těchto složek. Došlo by totiž jednak k nárustu platů v aktivní službě, ale také by 

těmto zaměstnancům vznikla jistota toho, že v době, kdy, již nebudou moci ze závažných 

důvodů pokračovat ve svém zaměstnání, budou mít určitou finanční částku, která jim pomůže 

překlenout období, než si najdou nové zaměstnání, případně by to byla forma určitého 

poděkování společnosti za jejich odvedenou službu, při jejich odchodu do starobního 

důchodu. 

Dle našeho názoru by tento benefit přinesl výhodu v tom, že by nebyly zatíženy obce 

dalšími finančními náklady na provoz obecní policie, stoupla by prestiž těchto profesí a tím 

pádem by to vedlo ke stabilizaci personálního obsazení.  

Obdobně bychom rádi poukázali i na navrhovaný benefit ve formě možnosti 

předčasného odchodu do důchodu pro strážníky a záchranáře.  

Pokud návrh opět dobře chápeme, bylo by možné, aby strážník (nebo záchranář) 

odešel do předčasného důchodu pouze přímo z aktivní služby. Vnímáme zde podobný 

problém jako u návrhu odchodného a to, že zde vůbec není zohledněno, že strážník 

odpracoval např. 25 let a pak byl nucen (např. ze zdravotních důvodů) ukončit své působení 

v řadách obecní policie a najít si jiné zaměstnání. V takovém případě by mu nárok na 

předčasný odchod do důchodu nevznikl, protože například nedosáhnul minimální věkové 

hranice potřebné pro dřívější odchod.  

Proto navrhujeme, aby strážník (i záchranář) měl možnost využít předčasného 

odchodu do důchodu i v případě, že v době, kdy dosáhne stanovené minimální věkové 

hranice, bude vykonávat jiné zaměstnání za předpokladu, že z předchozí doby bude mít 

splněnu podmínku odpracování minimální doby stanovené pro získání nároku na předčasný 

odchod do důchodu. Pokud návrh chápeme špatně a je počítáno s možností odchodu do 
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předčasného důchodu bez ohledu na to, jakou profesi strážník vykonává v době, kdy mu 

nárok na předčasný odchod vznikl, pak tento návrh plně podporujeme. 

Závěrem bych rád uvedl, že při řešení otázek sociálního zajištění strážníků je třeba vzít 

v potaz skutečnost, že strážníci (stejně jako záchranáři) jsou v pracovně právním vztahu 

(zaměstnaneckém poměru) a nikoliv ve služebním poměru, a tudíž je třeba brát zřetel i na 

případné důsledky plynoucí pro zaměstnavatele. Nelze ukládat povinnosti zaměstnavatelům 

(obcím) bez předchozího řádného projednání a odsouhlasení Svazem měst a obcí a je třeba 

brát ohled i na finanční možnosti i těch nejmenších obcí, které mají obecní policii zřízenou. 

Znovu bychom rádi zdůraznili, že jako Unie bezpečnostních složek jednoznačně 

podporujeme jakoukoliv iniciativu vedoucí ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek 

strážníků, avšak chceme také upozornit na možné negativní důsledky, které mohou nastat. 

I když jsme si plně vědomi toho, že Vaše pracovní vytížení je obrovské, žádáme Vás o 

Vaše vyjádření k našemu dopisu a žádáme, abychom jako legitimní odborová organizace byli 

zváni na případná jednání, týkající se problematiky obecní policie a sociálních výhod a 

zajištění strážníků. 

V neposlední řadě bychom na Vás, jako zákonodárce, chtěli apelovat, aby byla novela 

zákona o obecní policii řádně a důkladně zvážena a její konečná podoba reflektovala na 

skutečné problémy a nedostatky, které strážníky trápí a zákon o obecní policii byl kvalitní 

právní normou odpovídající současné době. 

 

 

S pozdravem a úctou  

 

 

                                                                          Mgr. Ondřej Mundl 

                                     předseda Výkonného výboru pro obecní a městské policie UBS 

 

 


