Stanovisko k platovým třídám strážníků
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky obdržel dotaz ve shora uvedené
věci, ke kterému, z hlediska své věcné příslušnosti, uvádí následující:
Předně je třeba uvést, že pracovněprávní vztahy, a tedy i postavení všech
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie se řídí především příslušnými
ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a předpisy souvisejícími (dále jen „Zákoník práce“). Drobné odchylky spíše
technického charakteru od předpisů pracovního práva pak obsahuje zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“).
Problematika pracovněprávních vztahů spadá, v souladu s § 9 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti Ministerstva práce a
sociálních věcí, se kterým doporučujeme dotazy na dané téma vždy konzultovat.
Jak již bylo uvedeno, do pracovněprávních vztahů strážníků není Ministerstvo
vnitra oprávněno jakkoliv zasahovat, či konkrétní závazkové právní vztahy
posuzovat. Jedinou výjimkou je vedení správního řízení o odnětí osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů strážníka, jakožto jednoho ze základních
kvalifikačních předpokladů vzniku resp. trvání pracovního poměru strážníka.
Nicméně z pohledu Ministerstva vnitra – k pracovní náplni strážníků, tedy
úředních osob, vykonávajících práva a povinnosti podle ZOP, resp. podle jiných
zákonů je možno uvést, že tyto aktuálně stanoví Příloha Nařízení vlády č. 222/2010
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, konkrétně pak část B.
„Zařazení prací do povolání a platových tříd“, díl 2.21.31 STRÁŽNÍK, platová třída 5.
až 13. v kontextu s částí C. „Výklad některých pojmů pro účely této přílohy“.
Podle našeho právního názoru platová třída 5. je vyhrazena čekatelům. Platová
třída 7. je určena pro strážníky, kteří plní úkoly podle ZOP a které souvisejí s
„běžným výkonem pracovní činnosti strážníka na ulici“. Do platové třídy 8. spadají,
podle našeho názoru strážníci, kteří disponují specializovanými schopnostmi a
dovednostmi nad rámec „běžných strážníků“ a dále ti strážníci, kteří se, do určité
míry podílejí na organizaci práce obecní policie a řízení strážníků např. v rámci
jednotlivých směn.
Platové třídy 9. a 10. jsou stanoveny pro určené strážníky v obcích, které
nejsou statutárními městy, resp. hlavním městem.
Platové třídy 11. až 13. jsou rezervovány pro určené strážníky ve statutárních
městech a v hlavním městě Praha.
Podle našeho názoru, jednotlivé položky u platových tříd lze (a je to i záhodno)
v pracovních smlouvách konkretizovat v kontextu s faktickou činností každého
strážníka (resp. představou, záměrem obce, osoby, která řídí obecní policii v tomto
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směru) při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou v každé
obci specifické.
Navíc, pokud strážník disponuje určitými nadstandardními schopnostmi,
dovednostmi, které hodlá obec využívat, i tyto je nutno výslovně uvést v pracovní
smlouvě, resp. v jejích součástech či dodatcích. Nemělo by se však jednat o takové
činnosti, které překračují samotnou podstatu existence obecní policie zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti obce.
Na zařazení strážníka do konkrétní platové třídy je nutno vztáhnout ČÁST
ŠESTOU Zákoníku práce. Nicméně vždy záleží na dohodě smluvních stran v rámci
pracovněprávního vztahu, tedy jak bude v konkrétním případě postupováno, resp. co
vše bude zhodnoceno při rozhodování o tom, do které platové třídy bude strážník
zařazen.
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