Stanovisko k výkonu práce strážníka v jednočlenné hlídce
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky ve shora uvedené věci,
zastává tento právní názor:
Obecní policii jako orgán obce zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce formou
obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti obce. Hlavním
smyslem zřízení obecní policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku, tedy určité podmnožiny veřejného pořádku. Podle Ústavy České
republiky do samostatné působnosti obce není oprávněn nikdo zasahovat, pokud
tak nestanoví zákon. Do působnosti Ministerstva vnitra tak mj. nepatří stanovení
organizační struktury jakékoliv obecní policie, včetně složení hlídek obecní
policie.
Zákon o obecní policii ani žádný jiný obecně závazný právní předpis
předem nestanoví minimální/maximální počet strážníků obecní policie. To platí i
pro personální obsazení hlídky obecní policie. Vše záleží na politickém
rozhodnutí zastupitelstva obce, na finančních možnostech obce, jakož i na
dostatku osob vhodných pro práci u obecní policie v rámci konkrétního regionu.
V tomto směru je podstatné, že každý strážník je povinen, resp. oprávněn
plnit všechny úkoly svěřené zákonem obecní policii/strážníkovi a za tímto účelem
využívat všechna svá zákonná oprávnění. Z tohoto úhlu je tedy nepodstatné, zda
svoji práci vykonává sám nebo ve vícečlenné hlídce.
Na osobách, které řídí obecní policii, resp. vystupují v pracovněprávních
vztazích strážníků podle zákona o obecní policii je pak stanovení organizačně
technických podmínek výkonu práce strážníků, způsob výkonu práce v rámci
jedno/dvou či vícečlenné hlídky, včetně stanovení pracovní doby strážníků a
dalších pracovněprávních záležitostí v souladu s předpisy pracovního práva (viz
§ 306 zákoníku práce – pracovní řád).
Ministerstvo vnitra České republiky zastává názor, že pro výkon práce
strážníka je vždy vhodné, aby strážníci pracovali alespoň ve dvojčlenné hlídce.
Svůj názor opíráme o dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti práce obecních
policií. Minimálně dvoučlenná hlídka poskytuje strážníkům možnost vyšší
flexibility, vzájemné pomoci, součinnosti, jakož i ochrany proti případným
excesům ze strany adresátů činnosti obecní policie.
Nicméně s odkazem na výše uvedené je vždy na rozhodnutí obce, osob
řídících obecní policii, jakým způsobem bude výkon práce strážníka probíhat.
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