Stanovisko k hodnostnímu označení strážníka
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky obdržel dotazy k problematice
hodnostního označení strážníků obecních policií, ke kterým, z hlediska své věcné
působnosti sdělujeme následující:
Úvodem je třeba uvést, že obecní policie jsou zřizovány/zrušovány obcemi
v rámci jejich samostatné působnosti. Do této samostatné působnosti obcí není
nikdo, s výjimkou zákonem stanovených případů, zasahovat.
Působnost Ministerstva vnitra, resp. jiných orgánů státu ve vztahu k obecní
policii je pak vymezena především zákonem o obecní policii.
Prokazování příslušnosti strážníka k obecní policii upravuje zejména § 9 zákona
o obecní policii a vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
(dále jen „vyhláška“).
S ohledem na charakter obecních policií zřizovaných v samostatné působnosti
obcí stát, při stanovení jednotných prvků strážníků a dopravních prostředků obecní
policie, vycházel z tohoto faktu a dále přihlédl i k možné variabilitě výstrojních
součástí strážníka. Svoji roli hrála, samozřejmě, i ekonomická stránka věci, kdy
záměrem zpracovatele zmíněné vyhlášky bylo jednak navázat na tehdejší
zavedenou praxi v používání stejnokrojů strážníků, jednak umožnit obcím zvolit si,
podle místních možností a zvyklostí i například vlastní způsob označení strážníků.
Proto byly jednotné prvky strážníka stanoveny co možná nejobecněji (viz § 14
vyhlášky).
1)
Ministerstvo vnitra dlouhodobě zastává názor, že z pohledu veřejnosti, která je
většinovým adresátem služby obecní policie, hodnostní označení strážníků nehraje
žádnou roli. Veřejnost není v drtivé většině schopna rozeznat hodnostní označení
příslušníka Policie ČR a příslušníků dalších bezpečnostních sborů, Armády ČR,
natož strážníků obecní policie. Podstatné pro veřejnost je poskytnutá pomoc od
takových osob v případech, kdy je ohrožen život a zdraví osob, nebo majetek.
Nezáleží tedy na tom, zda v konkrétním případě pomáhá osobě „rotmistr“,
„strážmistr“, „praporčík“, „poručík“ nebo „policejní rada obecní policie“. Podstatné je
že „někdo“ pomáhá.
Dále jsme přesvědčeni, že hodnostní onačení má význam pouze tam, kde
v rámci bezpečnostního nebo ozbrojeného sboru pod jednotným vedením „se velí“
(v rámci nedělitelné velitelské pravomoci), případně tam, kde s hodnostním
označením jsou spojena určitá další práva nebo povinnosti – viz služební zařazení
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příslušníků bezpečnostních sborů na konkrétní služební funkce se současným
jmenováním do odpovídající hodnosti. Obecní policie není bezpečnostním sborem
s jednotným velením; je orgánem obce zřizovaným v samostatné působnosti za
účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, který řídí starosta
nebo jiný pověřený člen zastupitelstva (obdobně jako jakoukoliv jinou organizační
složku obce).
V obecní policii, v souladu se zákonem o obecní policii, rovněž nejsou
rozlišovány kategorie strážníků (obecní policie je tvořena čekateli, strážníky a dalšími
zaměstnanci obce zařazenými k výkonu práce v obecní policii), tj. každý strážník je
nadán stejnými povinnostmi i právy. Jedinou výjimku z tohoto pravidla představuje
tzv. „určený strážník“, který může být, vedle všech povinností a oprávnění „běžného“
strážníka vybaven i dalšími dílčími oprávněními/povinnostmi spojenými s podílem na
řízení obecní policie, delegovaným na něj zastupitelstvem obce. Nicméně v tomto
případě se jedná o vedoucího zaměstnance ve smyslu zákoníku práce, jehož
postavení však není odvozeno od hodnostního označení, ale vyplývá přímo ze
zákona a z interních aktů řízení obce.
2)
Pokud v současné době používají některé obecní policie hodnostní označení,
není takový postup v rozporu se zákonem. Jak již bylo uvedeno výše, jediná závazná
pravidla pro vzhled strážníka upravuje § 9 zákona o obecní policii a § 14 vyhlášky.
Cokoliv, co je umístěno na stejnokroji strážníka navíc a není v rozporu s cit.
ustanoveními zákona o obecní policii a vyhlášky, je akceptovatelné.
Jakékoliv provedení hodnostního označení není v rozporu s vyhláškou, protože
tento podzákonný právní předpis řeší, jak uvedeno výše, problematiku jednotných
prvků stejnokrojů strážníků a označení dopravních prostředků obecní policie
v obecné rovině a tedy dostatečně flexibilně.
Umístění hodnostního označení na stejnokroji strážníka tedy není
přestupkem obce podle § 27a odst. 2 písm. c) zákona o obecní policii.
3)
Vzhledem k výše uvedenému a dále i s přihlédnutím k tomu, že hodnostní
označení strážníka není povinnou součástí označení strážníka, kterou by například
strážník prokazoval svoji příslušnost k obecní policii, tak jak požaduje zákon o obecní
policii, neuvažuje Ministerstvo vnitra o zařazení hodnostního označení strážníka mezi
jednotné prvky stejnokroje strážníka. Z tohoto důvodu tedy nebude vyhláška
novelizována.
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