
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
IV. volební období  

výbor pro obranu a bezpečnost 

podvýbor pro obecní policii 

 

 

Z Á P I S 

 
z  8. jednání podvýboru pro obecní policii 

které se konalo 

dne 8.11.2005 

 
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, 

místnost B 316 od  12.00 hodin     

 

 

P ř í t o m n i  

 

Poslanci: Tomáš Vrbík, Antonín Seďa,  

 

Omluveni:    Zdeněk Maršíček, Václav Frank 

 

Hosté:  Milena Bačkovská – vedoucí odd. obecní policie – MV ČR 

   Ivo Chaver – MV ČR 

 

P r o g r a m : 

 

 Pan předseda Tomáš Vrbík přivítal přítomné a obrátil se na zástupce 

Ministerstva vnitra s tím, zda MV uvažuje o nějakých legislativních úpravách 

v rámci obecní policie.  

 

 Paní Bačkovská prohlásila, že Ministerstvo vnitra často komunikuje s OP, 

monitoruje její připomínky a poznatky. Pochopitelně velká města mají jiné 

připomínky než ty menší.  Není mezi nimi žádná jednota. Od 1.1.2006 začne 

platit nový tabákový zákon, na jehož dodržování bude OP dohlížet. Od 1.7.2006 

dostane OP další rozšíření kompetencí v dopravě. Paní Bačkovská míní, že OP 

má dostatek kompetencí a o další nestojí. Komunikace stojí na lidech, paní 

Bačkovská se dále domnívá, že fungování OP nebrání žádné legislativní 

překážky.  

 

 Novela o obecní policii se připravuje a má jít v II. pololetí 2006 do 

bezpečnostní Rady státu.  Novela by se měla týkat zejména „krizových stavů“. 



Obecní policie může působit pouze ve svém rajónu, jinde nemá žádné 

pravomoci. Nově by v zákoně mělo být  zakotveno, že v „krizových situacích“ 

může mít OP pravomoci i mimo region.  

 

 Pan Chaver poznamenal, že máme 320 obecních či městských policií. Dvě 

třetiny z tohoto počtu tvoří buňky OP, které mají 1 až 10 strážníků. Není 

v lidských silách naplnit ve všem dikci zákona. 

 

 Pan předseda Vrbík tedy shrnul – není problém v kompetencích OP.  Spíš 

v rozdílech organizačního typu, kdy Městská policie v Praze má 1600 strážníků 

a v nějaké vesnici je to 1 člověk. Je tedy téměř nemožné udělat takový zákon, 

aby se podle něj mohly řídit obě buňky. Mělo by se asi uvažovat o tom, jak lépe 

organizovat velké celky OP. 

 

 Paní Bačkovská na to odvětila, že MV zná snahu Pražské městské policie, 

aby byl připuštěn vznik tzv. Metropolitní policie. To Ministerstvo vnitra ČR 

naprosto zavrhuje. MV nemůže připustit, aby se obecní policie dělila na velké a 

malé obecní policie. Organizační struktura obecní či městské policie je vnitřní 

věcí té které obecní policie, kterou si může zastupitelstvo (které obecní policii 

zřizuje) upravit vyhláškami. Obecní policie je placena z obecního rozpočtu a je 

řízena starostou, který má za ni politickou odpovědnost. 

 

 K tomu pan Chaver poznamenal, že by MV přivítalo, aby, když bude mít 

buňka OP více než 10 členů, měla organizační řád. 

 

 Pan Vrbík se dále zeptal na to, proč musí strážníci každé tři roky dělat 

zkoušky, když u PČR se jedná pouze o školení a ne o zkoušky. 

 

 Paní Bačkovská na to odvětila, že přezkušování strážníků zajišťuje MV a 

považuje ho za naprosto nezbytné. Donutí tak strážníky zopakovat si právní 

normy a naučit se nové zákony. Je pravda, že policisté nemají takovéto zkoušky, 

ale podléhají systému celoživotního vzdělávání. Zkoušky strážníků nám dávají 

jedinou možnost jak kontrolovat kvalitu strážníků. 

 

 Pan poslanec Vrbík se otázal na další věc – proč je problém dát obecní 

policii přístup do operačních systémů PČR. 

 

 Paní Bačkovská odpověděla, že policejní databáze musí být zabezpečeny 

proti nepovolanému vniknutí. Co se týká evidence hledaných osob – ty je možné 

najít na stránkách obecních úřadů 

 

 Pan poslanec Seďa se otázal na kompetence mimo katastr obce. Uvedl 

příklad, když pachatel trestného činu prchá a překročí hranice katastru, tak ho 



strážník musí nechat utéci. Znovu se otázal, zda v takovémto případě  nemají být 

pravomoci OP posíleny. 

 

 Paní Bačkovská prohlásila, že MV rozhodně nechce vytvářet nějaké 

krajské policie. Ostatně obecní policie je pořádková policie a na trestnou činnost 

nemá žádnou pravomoc. V případě, že strážník vidí spáchání trestného činu, má 

zavolat Policii ČR. 

 

 Pan poslanec Vrbík nastolil další otázku a to problém - zákoník práce a 

zákon o služebním poměru. 

 

 Paní Bačkovská na to řekla, že strážníci nemohou být ve služebním 

poměru, protože nelze zavazovat obce, aby jim platily výsluhy. Pokud jim 

budou obce chtít platit výsluhy – nic jim nebrání.  

 

 Pan předseda Vrbík dále prohlásil, že má pocit, že některé části zákoníku 

práce se nedají s výkonem strážníka sloučit. Např. pokud strážník spáchá 

přestupek či trestný čin, nemůže být propuštěn do té doby než bude odsouzen. 

 

 Paní Bačkovská na to odvětila, že obec může strážníka postavit mimo 

službu a v místě mu hrozí ztráta bezúhonnosti. Kromě toho takové věci řeší 

právě speciální zákon o obecní policii. 

 

 Pan předseda Vrbík řekl, že bylo velmi užitečné slyšet i druhou stranu a 

další zasedání podvýboru pro obecní policii stanovil na leden 2006, kam budou 

pozváni jak zástupci městské a obecní policie, tak zástupci Ministerstva vnitra 

ČR. 

 

 Paní Bačkovská poznamenala, že na toto zasedání by měl zájem přijít i 

pan Mgr. Mazal, ředitel odboru na MV. 

 

 Pan předseda Vrbík ujistil zástupce Ministerstva vnitra ČR, že členové 

podvýboru budou potěšeni přivítat na zasedání jak pana ředitele tak i ostatní 

pracovníky MVČR.  Tím bylo zasedání ukončeno. 

 

 

        Tomáš  V r b í k, v.r. 

         předseda podvýboru pro obecní policii  

 

 

Zapsala: V. Vašáková 

 

 



 

 

   

  

 


