Stanovisko k nošení stejnokroje ředitelem obecní policie
Dotaz: Podle jakého právního předpisu může ředitel městské policie nosit v pracovní
době civilní oděv?
Odpověď odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra:
Dle ustanovení § 1a odst. 1 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), je obecní policie tvořena
zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří:
a) splňují podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) - dále jen „čekatel“,
b) splňují podmínky § 4 odst. 1 - dále jen „strážník“,
c) nejsou čekatelem nebo strážníkem (obvykle se jedná o administrativní
zaměstnance, technicko-hospodářské pracovníky apod.).
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obecní policii řídí obecní policii starosta
nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Na návrh osoby
podle odst. 1 citovaného ustanovení pak zastupitelstvo obce může pověřit plněním
některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Mezi osobou řídící
obecní policii a určeným strážníkem však je zásadní rozdíl, spočívající v tom, že
určený strážník bude vždy podřízen osobě řídící obecní policii (starostovi obce, resp.
primátorovi, nebo pověřenému členovi zastupitelstva).
Z dikce výše uvedených ustanovení zákona o obecní policii a dále např.
z ustanovení § 4 odst. 2 zákona o obecní policii, je zřejmé, že starosta nebo
pověřený člen zastupitelstva obce není zaměstnancem obce zařazeným do obecní
policie. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, je postavení člena zastupitelstva obce veřejnou (politickou) funkcí, přičemž
jeho mandát vzniká zvolením. Starosta obce je volen do funkce zastupitelstvem z řad
jeho členů, zastupuje obec navenek, stojí v čele obecního úřadu a vykonává ostatní
pravomoci podle zákona o obcích a dalších právních předpisů.
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o obecní policii je strážník povinen „při
výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s
odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce…“ Ustanovení § 28
odst. 3 písm. b) zákona o obecní policii pak v návaznosti na tuto povinnost strážníka
stanoví skutkovou podstatu přestupku, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že
„úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní
policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné,
ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem“.
Lze tedy shrnout, že osoba, která řídí obecní policii, může nosit i v pracovní
době civilní oděv, neboť není strážníkem ani čekatelem a žádný zákon jí neukládá
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povinnost nosit stejnokroj strážníka obecní policie. Naopak, v případě
neoprávněného nošení stejnokroje strážníka by se mohlo jednat o přestupek.
Poněkud jiná situace nastává u strážníka, který byl zastupitelstvem obce určen
a pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie. Určený strážník je dle
našeho názoru povinen dodržovat ustanovení § 9 odst. 1 zákona o obecní policii, tj.
prokazovat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem, ovšem pouze tehdy, pokud
v pracovní době vykonává pravomoci strážníka, čímž se rozumí výkon povinností a
oprávnění dle zákona o obecní policii a zvláštních právních předpisů, kdy strážník v
intencích těchto norem zasahuje do osobních práv a svobod občanů.
Závěr:
V okamžiku, kdy velitel obecní policie (určený strážník) neplní úkoly
strážníka přímo definované zákonem o obecní policii (neprovádí zákroky,
úkony či jiná opatření), ale vykonává například manažerskou činnost, účastní
se jednání v jiné obci (na kterou se nevztahuje územní působnost dané obecní
policie na základě veřejnoprávní smlouvy), plní výhradně administrativní nebo
pedagogické úkoly, není dle právního názoru Ministerstva vnitra, vycházejícího
ze smyslu a účelu § 9 odst. 1 zákona o obecní policii, povinen prokazovat svou
příslušnost k obecní policii stejnokrojem, a může při takových činnostech nosit
civilní oděv. Ani obec se v takovém případě nedopouští přestupku podle § 27a odst.
2 písm. c) zákona o obecní policii.
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