Stanovisko k pravomoci jednat v pracovněprávních vztazích
strážníků - zastupování starosty místostarostou
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky obdržel dotaz týkající se
jednání jménem obce v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie. Konkrétně se pak jednalo o to, zda
primátor, který řídí obecní policii a jedná tedy podle § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii (dále jen „zákon o obecní policii“) jménem obce v
pracovněprávních vztazích, může být v rámci této pravomoci zastoupen svými
náměstky v pořadí, které je obecně pro zastupování primátora určeno v usnesení
zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že daný případ se týká také § 104 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (dále jen „zákon o obcích“), požádal odbor bezpečnostní politiky o vyjádření
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, do jehož působnosti patří také zpracovávání
výkladových stanovisek k zákonu o obcích. Po sdělení jejich názoru na tuto
problematiku, k dotazu uvádíme následující.
V § 4 odst. 2 zákona o obecní policii je stanoveno, že jménem obce jedná
v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle
§ 1a odst. 1 písm. c) starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený
zastupitelstvem obce řídit obecní policii. Tuto pravomoc může zastupitelstvo obce
svěřit také určenému strážníku.
Starostu pak podle § 104 odst. 1 zákona o obcích zastupuje místostarosta
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Pokud,
podle vyjádření odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, konkrétní zákon určuje,
že daná záležitost je úkolem starosty, obecně platí, že v době nepřítomnosti starosty
může tento úkol plnit místostarosta. § 4 odst. 2 zákona o obecní policii nevylučuje
aplikaci § 104 odst. 1 zákona o obcích. Místostarosta podle zákona o obcích
zastupuje starostu, jedná se obecně platné pravidlo. To znamená, že není třeba,
aby v právní úpravě muselo být výslovně stanoveno, že výkon určité pravomoci
náleží „starostovi, případně místostarostovi“.
Podle názoru Ministerstva vnitra tedy nelze uvažovat o zákonu o obecní
policii jako o lex specialis, který by ze své podstaty znemožňoval aplikaci § 104
odst. 1 zákona o obcích.
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