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SEZNAM ZKRATEK
a násl.
apod.
atd.
cca
cm
č.
č. j.
č. p.
čl.
ČR
ESLP
EU
IP

kg
km
km/h
MD ČR
LZPS
MěP Sedlčany
MěÚ Sedlčany
mj.
mm
MPSV ČR
MS ČR
MS v Praze
MŠMT ČR
MV ČR
MZ ČR
MZem ČR
např.
odst.
Pandemický zákon

PC
PČR
Pl. ÚS ČR
popř.

a následující
a podobně
a tak dále
přibližně
centimetr
číslo
číslo jednací
číslo popisné
článek
Česká republika
Evropský soud pro lidská práva
Evropská Unie
číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní
v počítačové síti, která používá IP protokol (identifikátor
elektronického zařízení)
kilogram
kilometr/kilometry
kilometry za hodinu
Ministerstvo dopravy České republiky
Listina základních práv a svobod
Městská policie Sedlčany
Městský úřad Sedlčany
mimo jiné
milimetr
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Městský soud v Praze (instance na stejné úrovni
jako krajské soudy)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zemědělství České republiky
například
odstavec
zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních
při
epidemii
onemocnění
COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů
stolní počítač
Policie České republiky
Plénum Ústavního soudu České republiky
popřípadě
6

Protikuřácký zákon

příp.
Příručka

resp.
ř. z.
SPZ
sp. zn.
SŠ
tj.
tzn.
tzv.
území města Sedlčany

vozidla kategorie M2

vozidla kategorie M3

vozidla kategorie N2
vozidla kategorie N3
vozidla kategorie O3
vozidla kategorie O4
vozidla kategorie T2

Jedná se o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů, který však vzešel v široké veřejnosti
ve známost především jako „Protikuřácký zákon“.
Proto je již v textu bez konkretizace uveden jako
Protikuřácký zákon. Tato jeho zkratka vystihuje i to,
co tento zákon zakázal – kouření v interních prostorách
restaurací, hospod a barů. I díky této skutečnosti se tento
zákon stal velmi diskutovaným a známým právním
předpisem České republiky.
případně/případnou
Pojem Příručka v následujícím textu se rozumí
tento dokument jako celek. Tato Příručka zároveň slouží
jako učební pomůcka pro Městskou policii Sedlčany,
dále pro potřeby města Sedlčany a jeho dalších orgánů.
respektive
říšský zákoník (nebo také obecný říšský zákoník)
státní poznávací značka motorového vozidla
spisová značka
střední škola
to je / to jsou
to znamená
takzvaná / takzvané / takzvaný
Pojmem „území města Sedlčany“ se rozumí i území jeho
osad (Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň,
Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz). Tato území
vymezují místní působnost MěP Sedlčany.
vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob,
kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost
nepřevyšuje 5 000 kg
vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob,
kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost
převyšuje 5 000 kg
vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje
3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg
vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje
12 000 kg
přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost
převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg
přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost
převyšuje 10 000 kg
traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující
40
km/h,
s minimálním
rozchodem
menším
než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním
stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou
menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru
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vozidla skupiny C1

vozidla skupiny C1+E

vozidla skupiny C

vozidla skupiny C+E

vozidla skupiny D1

vozidla skupiny D1+E

vozidla skupiny D

vozidla skupiny D+E

z.
ZŠ

podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči vozovce,
dělená střední hodnotou minimálního rozchodu
všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční
rychlost omezena na 30 km/h
vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné
hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny,
s maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče;
k vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší
povolené hmotnosti do 750 kg
jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti
nepřevyšující 12 tun, složené buď z motorového vozidla
kategorie C1 a přípojného vozidla o největší povolené
hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla
skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené
hmotnosti převyšující 3,5 tuny
motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální
přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně
osmi místy k sezení mimo místa řidiče; k vozidlu může
být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené
hmotnosti do 750 kg
jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C
a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu,
která celá spadá pod skupinu C
motorová vozidla o délce nepřesahující osm metrů s více
než osmi, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa
řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné
vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje
750 kg
jízdní soupravy složené z motorového vozidla
spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud
nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1
motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než
osmi místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu
smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
jízdní soupravy složené z motorového vozidla
spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla,
pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá
pod skupinu D
zákona / zákona
základní škola
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PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ
Tato Příručka byla vytvořena jako učební pomůcka pro pochopení a jednotnou definici
jednotlivých pojmů, úkolů, práv a povinností spojených s činností MěP Sedlčany.
Příručka je primárně určena strážníkům MěP Sedlčany, ale zároveň může být využita
i jinými orgány města Sedlčany nebo širokou veřejností. Ve své podstatě se jedná
o jedinečnou Příručku, která byla sepsána na míru potřeb MěP Sedlčany.
Tato příručka má strážníkům MěP Sedlčany především ulehčit výkon jejich povolání,
prostřednictvím sepsání legálních, judikatorních, ale i právně-teoretických výkladů
jednotlivých okruhů působnosti MěP Sedlčany. Nejedná se o dokument,
který má nadřazovat povinnosti strážníků MěP Sedlčany nad zákony a jiné právní
předpisy nižší právní síly, ale jak již bylo uvedeno, má jim napomoci a jejich práci
zefektivnit.
Tato Příručka je členěna do 10 kapitol, přičemž každá kapitola je následně členěna
na jednotlivé podkapitoly, které mají ulehčit orientaci v Příručce jako takové.
Příručka podává především přehled o aktuálním stavu právních norem
dotýkajících se otázek obecní policie všech dotčených právních odvětví, které souvisejí
s činností a praxí MěP Sedlčany.
Tato Příručka vznikla především kvůli roztříštěnosti právní úpravy a neexistence
odborného dokumentu, metodiky, příručky či aktuální učebnice, která by mohla nejen
strážníkům MěP Sedlčany napomoci k jednoduší orientaci v otázkách dotýkajících
se jejich práv a povinností v rámci výkonu jejich práce. Samotná komentářová
literatura k dotčeným právním předpisům je totiž často psána odborným jazykem
a pro neprávníka se tak mnohdy stává nesrozumitelná. Okazuje někdy i do neplatných
právních předpisů. Mnohé zákony obsahují nesčetné množství právních pojmů
bez dostatečně jasného definování a odůvodnění.
Závěr Ústavního soudu ČR dotýkající se výjimky ze „zásady neznalost zákona
neomlouvá“ (nález Pl. ÚS ČR 22/2013 ze dne 12. 11. 2013) nelze na MěP Sedlčany
použít, a to vzhledem k jejich postavení a odborným předpokladům a znalostí strážníků
obecních policií, které jsou mj. obsahem zkoušky z odborné způsobilosti. Nemožnost
aplikace výjimky zásady neznalost zákona neomlouvá se vztahuje právě na ty oblasti
práva ČR, ze kterých strážníci MěP Sedlčany skládali odbornou zkoušku způsobilosti.
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PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Druhé vydání této Příručky navazuje na předchozí první vydání. Druhé vydání se snaží
o komplexnější pojetí institutu obecní policie a reflektuje především změny zákona
o obecní policii, které byly provedeny zákonem č. 261/2020 Sb., s účinností
od 1. ledna 2021. Ke změnám, které přinesl k 1. lednu 2021 nejenom zákon
č. 261/2020 Sb., jsem se snažil provést zkrácené okomentování, a především propojení
nových institutů se stávajícími, které s provedenými změnami příslušných zákonů
přichází. Hlavním účelem tedy je, aby i druhé vydání usnadnilo orientaci strážníkům
obecních policií, a především strážníkům MěP Sedlčany, v právních předpisech
týkajících se jejich činnosti.
Druhé vydání je navíc rozšířené nejenom o novelizovaná ustanovení příslušných
právních předpisů, ale také o statistická šetření provedená především MV ČR
v posledním čtvrtletí roku 2020. Žádná statistická šetření z roku 2021 nebyla prozatím
zveřejněna.
Druhé vydání se navíc snaží o zobecnění určitých otázek týkajících se obecní policie
tak, aby je bylo možné v praxi aplikovat na obecní policii obecně. Nicméně primární
zaměření na Městskou policii Sedlčany zůstává i v tomto druhém vydání.

Druhé vydání Příručky vychází z právní úpravy účinné ke dni 1. června 2021.
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1 ÚVOD
1.1

Historický nástin vývoje institutu obecní policie

Institut obecní policie není a nemůže být zařazován mezi instituty posttotalitního práva,
jak by mohla účinnost zákona o obecní policii, včetně její neexistence v období let
1948 – 1990, napovídat. Ve skutečnosti se jedná o poměrně starý institut, jehož kořeny
sahají až do roku 1849. Již tehdejší vrchnostenská správa v čele s purkmistrem
(dnes bychom tak chápali starostu většího města s rozdělením na jednotlivé části,
velikostně obdobná města jako např. město Příbram) v rámci své tehdejší samostatné
působnosti mohla zřídit a řídit místní policii. I dnes patří zřízení obecní policie
do samostatné působnosti každé obce. Základem činnosti obecních orgánů
byl pak říšský zákon č. 18/1862 ř. z., jimž se vyměřovala základní pravidla,
dle nichž se měly uspořádat obecní záležitosti. K tomuto účelu mohly jednotlivé obce
vydávat příslušná nařízení, která měla podobu policejního řádu a zřizovat si
tak svou vlastní zvláštní policejní stráž.1 Rozsah místní policie a počet výkonných
orgánů byl závislý na velikosti, potřebách dané obce a možnosti obce financování
takovéto zvláštní policejní stráže. Dále také nebyla definována jednotná úprava
uniforem, vybavení a odborná příprava. Stejně tak i financování této zvláštní policejní
stráže bylo pouze na obci, což zůstalo i do současnosti.
V Praze a jiných velkých městech byl v období let 1918 – 1938 výkon bezpečnostní
služby svěřen státní policii. Menší obce měly možnost zřízení komunální policie,
což v dnešním slova smyslu znamená obecní policie. Oprávnění obecní policie nebyly
v právním řádu první Československé republiky na tak vysoké úrovni jako dnes.
Mnohé úkoly totiž byly svěřeny četnictvu, v některých obcích komunální policie
neexistovala a četnictvo tak vykonávalo agendu komunální policie. Četnictvo a státní
policie byly zcela odlišnými instituty.
Za komunistické éry existovala pouze tzv. Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti.
Tento institut měl svůj zákonný podklad v ustanovení § 15 odst. 3 zákona
č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti. Tato pomocná stáž byla zprvu zřízena
na pomoc při ochraně státních hranic. Až v 60. letech byla Pomocná stráž
Veřejné bezpečnosti využívána na ochranu veřejného pořádku i mimo hraniční pásma.
Až v této době se definovaly konkrétní předpoklady pro to, kdo může být příslušníkem
Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. V 70. letech se pak Pomocná stráž
Veřejné bezpečnosti proměnila na Inspekci veřejného pořádku. Na rozdíl
od příslušníků Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti byly příslušníci
Inspekce veřejného pořádku nikoli již pouze dobrovolníci z řad tzv. spolehlivých
občanů splňující zákonné předpoklady, ale řádní zaměstnanci státu a šlo o výkon práce,
nikoli o výkon dobrovolné služby. Výkon práce Inspekce veřejného pořádku
byl
zajištěn
dle
Nařízení
vlády
České
socialistické
republiky
VETEŠNÍK, Pavel, Ivo CHAUER a Aleš ZÍDKA. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3, str. 17.
1
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č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů. Pracovníci Inspekce
veřejného pořádku měli při plnění svých úkolů uplatňovat především prostředky
výchovy a prevence.2 Ačkoli se Inspekce veřejného pořádku přibližovala
svým plněním úkolů k činnostem obecní policie v současném slova smyslu,
rozhodně ji nemohla nahradit. Institut Inspekce veřejného pořádku zanikl až zákonem
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

1.2

Současná právní úprava obecní policie

MěP Sedlčany je dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdější
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), povinna přispívat k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných
vyhlášek a nařízení města Sedlčany vydaných jeho orgány, podílet se v rozsahu
stanoveném zákonem o obecní polici a jinými právními předpisy na kontrole
jejich dodržování a také dbát dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu
na pozemních komunikacích spolu s Policií České republiky (dále jen „PČR“).
Dále je povinna se podílet na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany veřejného
pořádku, a to v rozsahu svých oprávnění a povinností stanovených zákonem o obecní
policii (příp. dalšími zákonnými a prováděcími předpisy). MěP Sedlčany se také podílí
na prevenci kriminality ve městě Sedlčany, provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích na území města Sedlčany, odhaluje přestupky,3
za které jsou strážníci MěP Sedlčany příp. oprávněni udělovat správní tresty
dle příslušných právních předpisů. V neposlední řadě poskytuje za účelem zpracování
statistických údajů MV ČR na požádání údaje o své činnosti a svých zaměstnancích.
Zákon o obecní policii nabyl účinnosti 1. ledna 1992. Samotnou možnost zřízení
obecní policie dávalo obcím, resp. obecním zastupitelstvům, sice již ustanovení
§ 37 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), nicméně se samotným zřízením
tohoto fakultativního4 orgánu obce prostřednictvím obecně závazné vyhlášky vydané
obecním zastupitelstvem se muselo počkat až do nabytí účinnosti zákona o obecní
policii. Jako přechodné opatření pro toto období (které činilo přesně jeden rok,
jeden měsíc a jeden týden), existovalo ustanovení § 70 zákona č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), které dávalo obecním zastupitelstvům, možnost pověřit
pracovníky obecního úřadu úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. Jak lze z této předchozí právní úpravy vyčíst, tak zřízení obecní policie bylo
již v minulosti v kompetenci obecního zastupitelstva. Toto oprávnění bylo obecním
zastupitelstvům ponecháno i dle současné právní úpravy.

VETEŠNÍK, Pavel, Ivo CHAUER a Aleš ZÍDKA. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3, str. 24.
3
Přestupkem se rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně
označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
4
Za fakultativní jsou označovány takové skutečnosti, které nejsou ze zákona automaticky povinné.
V oblasti práva se tedy jedná o dobrovolné naplnění určitého oprávnění, které je adresátovi právní normy
takovou právní normou svěřeno, ale je na něm, zda svého oprávnění využije či nikoli.
2
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1.3

Postavení MěP Sedlčany vůči ostatním orgánům města Sedlčany

Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obecní policii jedná jménem města Sedlčany
v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců zařazených
do MěP Sedlčany starosta města Sedlčany. Právě jemu, jako pověřenému zastupiteli
z řad zastupitelů města Sedlčany, bylo obecně vaznou vyhláškou svěřeno řízení obecní
policie. Stejně tak ze zákona o obecní policii přímo vyplývá oprávnění starosty obce
řídit obecní policii. Rada města Sedlčany je dle tohoto ustanovení oprávněna svěřit
pravomoci v pracovněprávních vztazích vrchnímu strážníkovi MěP Sedlčany.
Rada města Sedlčany je dále dle § 28b zákona o obecní policii oprávněna svěřit
strážníkům obecní policie, zejména vrchnímu strážníkovi, agendu vyřizování žádostí
o poskytnutí informací, týkajících se činnosti obecní policie podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nicméně k takovému svěření této agendy je nutný výslovný souhlas Rady města
Sedlčany, učiněný v písemné podobě, a to z důvodu transparentnosti veřejné správy5.
Takovou písemnou formou se rozumí zápis z jednání Rady města Sedlčany,
ze kterého bude přímo svěření agendy vyřizování žádostí o informace
týkajících se obecní policie vyplývat. Tento dokument musí být následně zveřejněn tak,
aby byl naplněn již zmíněný princip transparentnosti veřejné správy.
Rada města Sedlčany je dále oprávněna svěřit Městskému úřadu Sedlčany,
konkrétně co do povahy oprávnění a povinností svěřených do věcné působnosti
MěP Sedlčany, vedení těch správních řízení, v nichž je dle speciální právní úpravy
dána věcná příslušnost MěP Sedlčany. Taková skutečnost se však nevztahuje
na ukládání pokuty příkazem na místě dle § 90 a násl. zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“). Nicméně i v tomto případě je nutná
písemná forma, alespoň v podobě zápisu z jednání Rady města Sedlčany, s odkazem
na již zmíněnou zásadu transparentnosti veřejné správy. Z postavení MěP Sedlčany
nevyplývá, že by taková agenda vykonávaná MěP Sedlčany v současnosti existovala.
Existence takové agendy se ale do budoucna nevylučuje.
V případě, že by se jednalo o obec, ve které rada obce není zřízena, vykonávalo
by pravomoci dle § 28b zákona o obecní policii zastupitelstvo. Byť se teorie
pře o skutečnost, zda jsou obce povinny při počtu 15 a více zastupitelů v obecním
zastupitelstvu povinny zřizovat radu obce, tak komentářová teorie se přiklání
k té skutečnosti, že obce s 15 a více zastupiteli jsou povinny radu obce zřídit. Rada
obce je totiž řádným orgánem obce, proto je správný interpretační výklad jen takový,
který říká, že je povinnost radu obce zřídit tehdy, kdy zastupitelstvo čítá

Transparentností veřejné správy se rozumí průhlednost, otevřenost, držení se mezí zákona a dostatečná
informativnost. Prvkem veřejné správy je právě dostatečná informativnost veřejnosti o činnosti veřejné
správy a průhlednost veřejné správy jako takové. Tyto prvky se pak v praxi vyskytují především
v písemné formě úkonů orgánů obcí. Pojem veřejná správa v sobě zahrnuje pojmy státní správa
a samospráva. Jedná se tedy o pojem, vůči pojmům státní správa a samospráva, nadřazený.
5
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15 a více členů.6 Pokud by nebyla výslovná zákonná výjimka pro obce
do 15 zastupitelů, musela by být rada volena v každé obci.7
MěP Sedlčany lze charakterizovat dle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o obecní policii
jako orgán města Sedlčany, který je výkonným nástrojem města Sedlčany,
jehož zřízením Zastupitelstvo města Sedlčany chtělo a chce zajistit klid a pořádek
na území města Sedlčany. Ke zřízení MěP Sedlčany došlo nabytím účinnosti obecně
závazné vyhlášky Zastupitelstva města Sedlčany č. 6/1992 „O zřízení městské policie
v Sedlčanech“ dne 1. září 1992. Všechny pojmy uvedené v předchozí podkapitole
teorie řadí pod tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.8
Veřejným pořádkem se rozumí určité normy9, vzorce chování, na nichž je fungování
společnosti jako takové založeno v daném místě a čase a jenž v sobě zahrnuje
mimo zvyklosti také normy právní, politické, mravní i morální. Jde o normy,
které jsou pro fungování takové společnosti nezbytné. Narušení veřejného pořádku
je proto narušením jak normy právní, tak i narušením optimálního stavu společnosti,
který je účelem normy. Ochrana veřejného pořádku patří dle ustanovení § 35 odst. 1
a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), do samostatné působnosti obcí. Tuto službu plní
obecní policie jakožto orgán veřejné moci, tedy ve prospěch všech bez jakéhokoliv
omezení i bez „zvýhodňování“ (resp. úplaty) vybraných subjektů. Pokud by úkoly MěP
Sedlčany byly plněny ve prospěch soukromoprávního subjektu za úplatu,
hovořilo by se o tzv. „privatizaci“ výkonu veřejné moci, kterou právní řád ČR
nepřipouští!
Strážníci MěP Sedlčany jsou chápáni jako ozbrojená uniformovaná stráž,
jejímž hlavním úkolem je ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti osob
a jejich majetku, stejně tak i majetku města Sedlčany, jeho organizačních složek,
obchodních korporací a příspěvkových organizací městem Sedlčany založených
a zřízených. V čele MěP Sedlčany stojí jako pověřený člen zastupitelstva starosta
města Sedlčany a některými úkoly řízení MěP Sedlčany byl v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o obecní policii pověřen starostou města
Sedlčany vrchní strážník. Vrchní strážník musí mít negativní lustrační osvědčení.
Nebude-li vrchní strážník ustanoven, řídí MěP Sedlčany starosta města Sedlčany.
Strážníci MěP Sedlčany jsou odlišováni svým stejnokrojem. Vzhled a součásti
stejnokroje jsou konkretizovány vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí
zákon o obecní policii (dále jen „Vyhláška č. 418/2008 Sb.,“), a pro potřeby místních
POTĚŠIL, Lukáš. Zákon o obcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy komentáře.
ISBN 978-80-7400-739-2, str. 602.
7
POTĚŠIL, Lukáš. Zákon o obcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy komentáře.
ISBN 978-80-7400-739-2, str. 602.
8
§ 1 odst. 2 zákona o obecní policii
9
Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti člověka, situace apod.,
který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé).
Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti.
Normy jsou zpravidla v ČR obsaženy v normativních právních aktech, což jsou právní předpisy (typicky
zákony).
6

14

záležitostí je vzhled uniformy strážníků MěP Sedlčany upraven v přílohách obecně
závazné vyhlášky Zastupitelstva města Sedlčany č. 6/1992 O zřízení městské policie
v Sedlčanech. Nicméně Vyhláška č. 418/2008 Sb., vedle stejnokroje strážníků obecních
policií, dále upravuje také přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti,
průběh této zkoušky a obsah osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
Vrchní strážník, stejně tak i ostatní strážníci MěP Sedlčany, nakládají s prostředky
jim svěřenými pro zabezpečení řádného výkonu práce strážníka MěP Sedlčany
městem Sedlčany jako řádní hospodáři.
Strážníci MěP Sedlčany jsou zaměstnanci města Sedlčany ve smyslu zákona
č.
262/2006
Sb., zákoník
práce,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen „zákoník práce“). Skutečnost, že se jedná o zaměstnance města Sedlčany
zařazené do MěP Sedlčany jakožto orgánu města Sedlčany, se dovozuje primárně
z výkladu ustanovení § 1a zákona o obecní policii. Zaměstnanci MěP Sedlčany splňují
definici zaměstnance dle ustanovení § 6 zákoníku práce, přičemž jsou chápáni
v odlišném režimu než policisté PČR ve služebním poměru, což lze přímo dovodit
mimo ustanovení § 1 odst. 1 zákona o obecní policii, také např. z ustanovení
§ 303 odst. 1 písm. b) bod 1. zákoníku práce a dále z ustanovení § 303 odst. 1 písm. f)
zákoníku práce. Specifika pro výkon povolání strážníka MěP Sedlčany jsou
pak obsahem zákona o obecní policii. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, se dle ustanovení § 1 uvedeného zákona na strážníky
MěP Sedlčany nevztahuje.
MěP Sedlčany nemá právní subjektivitu10. Není právnickou osobou,
pouze orgánem města Sedlčany. Z toho vyplývá, že veškerá právní jednání,
která nejsou činěna za MěP Sedlčany prostřednictvím města Sedlčany, jsou neplatná.
MěP Sedlčany nemá IČO.11

1.4

Základní zásady výkonu povinností a oprávnění strážníků
MěP Sedlčany

Výkon pracovní pozice strážníka MěP Sedlčany se vyznačuje četností a relativní
intenzitou zásahu do osobnostních práv člověka. S ohledem na kontext se zákonem
o obecní policii jsou stanoveny základních zásady při výkonu povinností a oprávnění
strážníků MěP Sedlčany. Dodržování níže uvedených zásad strážníky MěP Sedlčany
je mj. v souladu s ochranou základních práv a svobod občanů v právním státě.
Dále nutno uvést, že níže uvedené zásady se vztahují i na ostatní
zaměstnance MěP Sedlčany, nikoli pouze na strážníky MěP Sedlčany.

Právní subjektivita je způsobilost samostatně vystupovat v právním jednání, činit právní úkony,
vystupovat v řízení před soudem apod.
11
IČO je identifikační číslo osoby. Nesmí být přiděleno jinému subjektu, i kdyby předchozí nositel čísla
zanikl. IČO lze přidělit jen tomu, kdo má právní osobnost (právní subjektivitu).
10
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1.4.1 Zásada mlčenlivosti
Zásada mlčenlivosti je jednou ze základních zásad výkonu povinností a oprávnění
strážníků MěP Sedlčany. Zásada mlčenlivosti jako taková je upravena v ustanovení
§ 26 odst. 1 zákona o obecní policii, kde se o ní hovoří takto: „Strážník je povinen
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů obecní
policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie
nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami.
Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.“ Stejně jako strážník
MěP Sedlčany je zásadou (ale zároveň i zákonnou povinností) mlčenlivosti vázán ten,
koho MěP Sedlčany požádala o pomoc a zároveň musí takovou osobu MěP Sedlčany
o povinnosti mlčenlivosti poučit. Poučení nemusí mít písemnou formu,
nicméně má být tato skutečnost uvedena alespoň do protokolu pro následnou
prokazatelnost. Povinnosti mlčenlivosti je strážníka MěP Sedlčany oprávněn zprostit
pouze starosta města Sedlčany.

1.4.2 Zásada legality
Zásada legality znamená povinnost strážníka MěP Sedlčany provést v pracovní době
zákrok či učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek nebo jiný protiprávní
delikt, nebo pokud je zde podezření z jejich páchání či spáchání. Tato zásada
je pak odvozována přímo z ustanovení § 7 zákona o obecní policii.
Není však vyloučeno, aby strážník MěP Sedlčany takový úkon nebo zákrok provedl
i mimo pracovní dobu, ale musí se prokázat buďto průkazem Městské policie Sedlčany
a není-li to možné, tak alespoň ústní formou. Strážník MěP Sedlčany je při provádění
zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající
výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov: „Jménem
zákona!“. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka
MěP Sedlčany. Zákon o obecní policii taxativně stanovuje, že strážník MěP Sedlčany
není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle zákona o obecní
policii nebo jiného právního předpisu, pokud:
- je pod vlivem léků nebo jiných látek,12 které závažným způsobem snižují
jeho schopnost jednání,
- k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku
takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
- je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.
Tyto tři výše uvedené body uvádí jedinou výjimku ze zásady legality.
Ze zásady legality lze tedy vyčíst, že strážník obecní policie je povinen konat jen to,
co je legální. To znamená, co je upraveno v zákonech, resp. co je uvedeno
v zákoně.

12

Takovou látkou se rozumí i alkohol nebo jiné omamné látky.
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1.4.3 Zásada zákonnosti
Zásada zákonnosti vychází ze skutečnosti, že činnost strážníků MěP Sedlčany
je upravena zákony a jinými prováděcími právními předpisy (např. vyhláškami
MV ČR). Tato skutečnost je dána tím, že strážníci MěP Sedlčany mají k plnění
svých úkolů zákonem stanovená oprávnění, při jejichž realizaci mohou podstatně
zasahovat do práv, svobod a zájmů ostatních občanů. V mnoha případech může dojít
k omezení svobody občanů. I proto musí být činnost strážníků MěP Sedlčany v souladu
s právními předpisy, a to jak při samotném provádění zákroků zasahujících do svobody
občanů, tak i při provádění jakýchkoli jiných opatření vyplývajících z činnosti
MěP Sedlčany. Tato zásada stanovuje podmínky i pro uplatnění všech ostatních zásad
spojených s činností MěP Sedlčany, protože její podstata vychází z požadavků
materiálního právního státu, které jsou obsaženy v čl. 2 odst. 2 LZPS a v čl. 2 odst. 3
Ústavy ČR. Tato zásada je úzce spjata se zásadou legality, přičemž zásada legality
již říká, co kdo musí provést. Zásada zákonnosti tedy svým způsobem stojí nad zásadou
legality. Nicméně v praxi tyto dvě zásady spolu souvisí a splývají v jednu,
a to především ve správním právu procesním.

1.4.4 Zásada oportunity
Zásada oportunity znamená tzv. využití příležitosti. Ve vztahu k výkonu povinností
a oprávnění strážníků MěP Sedlčany musíme být s výkladem této zásady opatrnější,
resp. se musí poukázat na skutečnost, že strážníci nemají tzv. využít příležitosti,
ale musí provést zákrok nebo jiné opatření podle vlastní úvahy. V praxi se tím rozumí
především zhodnocení situace a všech okolností případu individuálně.
Strážník MěP Sedlčany je v daném případě povinen zhodnotit všechny okolnosti,
např. intenzitu narušení veřejného pořádku, místo a čas, kdy k protiprávnímu jednání
došlo, stav vlastních sil apod a následně užít svého oprávnění nebo v krajním případě
donucovacího prostředku. Tato zásada přímo navazuje na zásadu přiměřenosti.

1.4.5 Zásada přiměřenosti
Zásada přiměřenosti znamená, že je strážník MěP Sedlčany povinen při provádění
zákroků a úkonů dbát na to, aby osobám, vůči nimž zasahuje nebo které budou
jeho zásahem přímo dotčeny, nevznikala bezdůvodná škoda či nemajetková újma.
Zároveň je třeba dbát na to, aby případný zásad do práv a svobod, nepřekročil míru
nezbytně nutnou k dosažení účelu, který je sledován zákrokem či úkonem.
V praxi
to
znamená,
že
strážník
MěP
Sedlčany
nepoužije
např. některého z donucovacích prostředků tam, kde postačí domluva
či napomenutí, nebo např. zbraně tam, kde k dosažení účelu postačí pouta.
Zásada přiměřenosti zákroků vystupuje do popředí především při používání
donucovacích prostředků, a to ve třech směrech:
- přiměřenosti volby prostředků,
- časové přiměřenosti volby prostředků,
- přiměřenosti intenzity volby prostředků.
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1.4.6 Zásada rychlosti a rozhodnosti
Zásada rychlosti a rozhodnosti znamená, že strážníci MěP Sedlčany musí řešit vzniklé
situace bezprostředně a co nejrychleji. Touto zásadou jsou vázány všechny orgány,
které vykonávají službu veřejnosti, a které souvisí s výkonem státní správy
nebo samosprávy ve prospěch občanů, v tomto případě především ve prospěch občanů
města Sedlčany. V praxi to znamená, že strážníci MěP Sedlčany se musí co nejrychleji
dostavit na místo události a okamžitě provést potřebná opatření. Rychlost a včasnost
zákroku jsou totiž mnohdy základním předpokladem pro jeho úspěšné provedení
a dokončení. To je významné především pro účinné zajištění ochrany veřejného
pořádku a zabránění v dalším páchání protiprávní činnosti. Rychlé a nekompromisní
jednání však nesmí být zaměňováno s nekvalitními a nekompetentními zákroky,
poškozováním práv občanů, proti kterým je zákrok veden, se snižováním důstojnosti
MěP Sedlčany, její cti a vážnosti. Uplatňování této zásady musí být proto důsledně
spojeno se zásadou zákonnosti a přiměřenosti. Zásada rychlosti se ale projevuje
i v jiných, procesních úkonech strážníků MěP Sedlčany, kdy dodržení této zásady
zajišťuje právní řád ČR zákonnými lhůtami.

1.4.7 Zásada etiky pracovní i mimopracovní činnosti
Zásada etiky pracovní i mimopracovní činnosti znamená, že strážníci MěP Sedlčany
mají být vzorem pro dodržování norem slušného chování, respektování cti a zájmů
jiných osob dbát nejenom při výkonu svých pracovních činností, ale i mimo ně.
Tato zásada jez hlediska praktického dopadu na činnost strážníků MěP Sedlčany
blíže
a
konkrétněji
rozvedena
a
upřesněna
v
podkapitole
7.5.1 Desatero chování strážníka MěP Sedlčany.

1.5 Současný stav MěP Sedlčany
V současnosti má MěP Sedlčany 8 strážníků včetně vrchního strážníka.
Další dva zaměstnanci jsou dle struktury MěP Sedlčany ostatními zaměstnanci.
Jedná o administrativního pracovníka / pracovnici a Preventistu / Preventistku
patologických jevů mládeže. Dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o obecní policii je
vrchní strážník pověřen plněním některých úkolů při řízení MěP Sedlčany,
přičemž plné řízení MěP Sedlčany je soustřeďováno do rukou starosty
města Sedlčany. Starosta města Sedlčany je přímým nadřízeným
vrchního strážníka MěP Sedlčany a Preventisty / Preventistky patalogických jevů
mládeže. Preventista tedy není vrchnímu strážníkovi MěP Sedlčany podřízen,
nýbrž je podřízen starostovi města.
MěP Sedlčany aktuálně zajišťuje nepřetržitý výkon služby, tzn. 24 hodin denně
7 dní v týdnu. Tento režim umožňuje MěP Sedlčany okamžitě vyslat na určené místo
své
strážníky
a
zamezit
dalšímu
páchání
protiprávního
jednání,
které ohrožuje bezpečnost osob, majetku nebo vážně narušuje veřejný pořádek.
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Strážník MěP Sedlčany je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění
a povinností podle zákona o obecní policii (ale i jiných právních předpisů) každému,
kdo o ni požádá.
Po dlouhá léta se sídlo MěP Sedlčany nacházelo v přízemí administrativní budovy II
na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 34. Tyto prostory přestaly pro řádný výkon
MěP Sedlčany dostačovat, a to jak z pohledu hygienických, tak i pracovněprávních
předpisů. Proto se od roku 2019 nachází sídlo MěP Sedlčany v prostorách vyhovujících
všem dotčeným právním předpisům v přístavbě13 administrativní budovy
v Nádražní ulici, č. p. 336, 264 01 Sedlčany přímo vedle autobusového nádraží.
MěP Sedlčany je možné kontaktovat buďto prostřednictvím tísňové linky 156,
nebo na telefonním čísle + 420 603 213 355, na kterém je zajištěna, stejně jako na čísle
156, stálá služba nepřetržitě po celých 24 hodin. MěP Sedlčany je též možné
kontaktovat
na
e-mailové
adrese
mestska-policie@mesto-sedlcany.cz.
Tato forma komunikace je doporučena především pro dotazy médií.
Komunikace formou e-mailu je totiž pomalá a rozhodně není vhodné
jejím prostřednictvím požadovat po MěP Sedlčany okamžitou pomoc a součinnost.
Komunikace prostřednictvím e-mailu je vhodná rovněž tehdy, kdy se oběť přestupku
bojí přestupek oznámit a e-mailová komunikace může sloužit jako podpora k oznámení
protizákonné činnosti. V případě, že by bylo z takové komunikace zřejmé,
že byl spáchán trestný čin14, je MěP Sedlčany povinna dle ustanovení § 10 zákona
o obecní policii vyrozumět PČR o tom, že má důvodné podezření na spáchání
trestného činu.
Úřední hodiny, které jsou vyvěšeny přímo na dveřích služebny MěP Sedlčany
(vchod pro veřejnost) za účelem vyřízení např. přestupkové činnosti
nebo jiných záležitostí zahrnutých do kompetence MěP Sedlčany, se mohou měnit.
Úřední hodiny jsou stanoveny na všechny dny v týdnu. Úřední hodiny neplatí,
pokud jsou strážníci MěP Sedlčany v naléhavých záležitostech mimo služebnu,
a proto je vhodnější si schůzku se strážníky MěP Sedlčany domluvit
předem na telefonním čísle +420 603 213 355.

1.5.1 Struktura MěP Sedlčany
- vedení MěP Sedlčany:
o starosta města Sedlčany (vždy nadřízen vrchnímu strážníkovi),
o vrchní strážník MěP Sedlčany,
o zástupce vrchního strážníka ad hoc pověřený výkonem neodkladných
úkonů v případě nepřítomnosti vrchního strážníka (zpravidla se jedná
o velitele hlídky), resp. se jedná o velitele konkrétní směny,

§ 2 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Trestným činem je protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „trestní zákoník“), označuje za trestný, a který vykazuje znaky v tomto zákoně
uvedené.
13
14
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-

-

-

jednotka hlídkové služby:
o velitel hlídky (může být pouze jeden), který je zároveň v nepřítomnosti
vrchního strážníka chápán i jako velitel směny,
o jeden strážník; v případě, že je ve službě pouze jeden strážník
MěP Sedlčany samostatně, je jednotka hlídkové služby složena pouze
z jednoho strážníka, který může být v rámci interních potřeb
a odpovědnosti z pracovněprávních následků chápán jako velitel hlídky,
byť je hlídka složena pouze z tohoto jednoho strážníka.
operační středisko:
o jeden strážník; v případě, že je ve službě pouze jeden strážník, vykonává
tento strážník MěP Sedlčany z pohledu struktury MěP Sedlčany
jednotku hlídkové služby. Dále tento zaměstnanec vykonává povinnosti
operačního střediska a zároveň provádí ad hoc zástup za vrchního
strážníka. Povinnosti operačního střediska a hlídkové služby
zároveň lze vykonávat díky možnosti přepojení telefonátu z čísla
156 na mobilní číslo +420 603 213 355,
ostatní zaměstnanci MěP Sedlčany:
o v případě personálního nedostatku nebo na základě pověření vrchního
strážníka MěP Sedlčany mohou i administrativní (ostatní) zaměstnanci
zařazení dle organizační struktury do MěP Sedlčany zastávat veškeré
činnosti důležité pro chod operačního střediska, pokud je výkon
jejich práce obvykle vykonáván v sídle MěP Sedlčany podle pracovní
smlouvy a podle pracovní náplně.

1.5.1.1 Vedení MěP Sedlčany
Jak již bylo uvedeno výše, v čele MěP Sedlčany stojí starosta města Sedlčany.
Tento fakt vychází především z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obecní policii.
Řídící osobou MěP Sedlčany může být z pohledu zákona o obecní policii
pouze člen Zastupi-telstva města Sedlčany. Jestliže byl pověřen některými úkoly
v rámci vedení a řízení MěP Sedlčany příslušný strážník MěP Sedlčany,
nelze ho považovat jako vedení, tedy osobu stojící v čele MěP Sedlčany.
Proto je nutné dodat, že jakýkoli vrchní strážník jakákoli obecní policie
je vždy podřízen řídící osobě v podobě zastupitele určitého obecního zastupitelstva.
V případě MěP Sedlčany se jedná o sta-rostu města Sedlčany. To však nebrání
Zastupitelstvu městu Sedlčany v tom, aby svým usnesením zřídilo řídící odborný aparát
MěP Sedlčany v čele s jejím ředitelem. Ředitel MěP Sedlčany by však musel mít vyšší
odborné nebo vysokoškolské vzdělání.15
Vrchní strážník MěP Sedlčany je Zastupitelstvem města Sedlčany pouze pověřen
plněním některých úkolů při řízení obecní policie. Zákon o obecní policii nestanovuje,
že by místo vrchního strážníka muselo být obsazeno na základě jmenování
dle ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce. Odlišný postup nestanovuje
ve svém Obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města Sedlčany
15

https://nsp.cz/jednotka-prace/velitel-obecni-policie
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č. 6/1992 o zřízení městské policie. Z tohoto tedy vyplývá, že pozice vrchního strážníka
MěP Sedlčany může být uvedena v pracovní smlouvě jako zařazení zaměstnance města
Sedlčany anebo v pověření od Zastupitelstva města Sedlčany ve formě interního
pokynu pro MěP Sedlčany jakožto fakultativní orgán města Sedlčany. Pokud by pozice
vrchního strážníka MěP Sedlčany byla napsána v pracovní smlouvě jako její podstatná
náležitost, tj. druh práce, ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákoníku práce,
muselo by v případě změny vrchního strážníka MěP Sedlčany dojít také ke změně
pracovní smlouvy. Pokud však je pracovní zařazení obsaženo v jiném, interním
předpise zaměstnavatele (tj. město Sedlčany), musí na něj být odkaz v pracovní
smlouvě. Pokud by pozice vrchního strážníka byla obsažena v pracovní smlouvě
jako druh práce a pověřený strážník MěP Sedlčany by pozici vrchního strážníka nemohl
již z jakéhokoliv důvodu vykonávat (viz výše), je nutné následně změnit pracovní
smlouvu. Pokud by se jednalo o další ujednání pracovní smlouvy, bylo by pouze
uvedeno, na jakou dobu se pověřený strážník MěP Sedlčany stává vrchním strážníkem.
Nejdoporučovanějším způsobem ustanovení vrchního strážníka MěP Sedlčany
je pokyn Zastupitelstva města Sedlčany na základě doporučení starosty města
Sedlčany,16 které může i bez udání důvodu odvolat pověřeného strážníka z pozice
vrchního strážníka MěP Sedlčany, byť judikaturou je dovozeno, že je vhodné důvody
uvést. Rozdíl by byl tehdy, pokud by město Sedlčany ukončovalo
s takovým strážníkem MěP Sedlčany pracovní poměr. V takovém případě by se právní
vztah řídil dle ustanovení § 52 zákoníku práce (zaměstnavatel může dát výpověď
jen na základě důvodů v tomto ustanovení taxativně vyjmenovaných).
V případě, že by se Zastupitelstvo města Sedlčany usneslo na tzv. rotaci funkce
vrchního strážníka MěP Sedlčany, je takový postup vhodný uvést do příslušného
interního předpisu, na který se v pracovní smlouvě přímo odkazuje nebo je vydán
jako interní předpis starostou města Sedlčany jako přímým nadřízeným.
Důvodem, proč má být taková skutečnost v interním předpisu, je předvídatelnost
a transparentnost úkonů zaměstnavatele, se kterými mají zaměstnanci MěP Sedlčany
mj. povinnost se seznámit. V případě rotace jednotlivých strážníků MěP Sedlčany
na pozici vrchního strážníka MěP Sedlčany je nutno sledovat, zda splňuje
takový strážník všechny předpoklady pro výkon pozice pověřeného strážníka
ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obecní policii
(negativní lustrační osvědčení).
Podmínkou pověření určeného (vrchního) strážníka MěP Sedlčany je předložení
negativního lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.,
upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by negativní
lustrační osvědčení nebylo předloženo, bylo by případné pověření neplatné.17
Z jazykového výkladu vyplývá, že nelze určeného strážníka MěP Sedlčany pověřit

§ 3 odst. 1, odst. 2 zákona o obecní policii
VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019.
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 73 a str. 74.
16
17
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plněním všech úkolů při řízení MěP Sedlčany, ale pouze některých.
Závěrem k určenému strážníkovi MěP Sedlčany je nutno uvést, že jak vyplývá
ze stanoviska MS ČR, tak na určeného strážníka MěP Sedlčany se nevztahuje
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Strážník MěP Sedlčany s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), nesmí být současně
strážníkem MěP Sedlčany a členem Zastupitelstva města Sedlčany. Toto ustanovení
říká, že funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města
nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem
této obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy
zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města
nebo Magistrátu hlavního města Prahy.18 V případě výkonu funkce člena
Zastupitelstva města Sedlčany (nebo výkonu funkce člena jakéhokoliv
obecního zastupitelstva) je město Sedlčany povinno dle ustanovení § 53 odst. 1
písm. c) zákoníku práce v návaznosti na ustanovení § 201 zákoníku práce,
ustanovení § 212 odst. 3 zákoníku práce a ustanovení § 70 odst. 1 zákona o obcích
uvolnit takového strážníka MěP Sedlčany z jeho pracovního zařazení a je zde dán zákaz
výpovědi v této ochranné době. V případě uvolnění zvoleného strážníka MěP Sedlčany
do Zastupitelstva města Sedlčany se měsíční odměna uvolněného zastupitele řídí
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Z důvodu obecného zájmu a případného střetu zájmů
se však souběh funkcí nedoporučuje. Nelze však pochybovat o zvolení strážníka
MěP Sedlčany do zastupitelstva jiné obce, příp. do Zastupitelstva Středočeského kraje.
V takovém případě není možné strážníka MěP Sedlčany dlouhodobě uvolnit
pro důvod souběhu dvou funkcí dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o volbách
do zastupitelstev obcí.
Výše požadovaného vzdělání pro vrchního strážníka není stanovena. Nicméně Národní
soustava povolání spravovaná MPSV ČR uvádí, že u pověřeného strážníka obecní
policie se doporučuje vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu. Magisterské nebo doktorské vzdělání není rovněž
vyloučeno též. Důvodem požadovaného vzdělání je, že takovýto strážník obecní policie
řídí obecní policii se složitou organizační strukturou a komplexně zajišťuje místní
záležitosti veřejného pořádku v obci. K vedení je potřeba určitých manažerských
schopností, které se předpokládají právě u vyššího odborného vzdělání
nebo u vysokoškolského vzdělání. Z pohledu právních předpisů upravuje vzdělání
strážníků obecních policií (včetně strážníka pověřeného vedením obecní policie
v některých otázkách) pouze zákon o obecní policii, který ve svém ustanovení
§ 4 požaduje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

18

§ 5 odst. 2 věta první zákona o volbách do zastupitelstev obcí
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Do náplně práce, nad rámec výkonu práce běžného strážníka MěP Sedlčany,
která je popsána v následujících kapitolách této Příručky, vrchního strážníka
MěP Sedlčany spadají tyto pracovní činnosti v míře jeho kompetencí:
- stanovení klíčových procesů, organizačních zásad a interních směrnic
schválených starostou města Sedlčany pro činnost MěP Sedlčany,
- určení potřebných sil a prostředků MěP Sedlčany ke komplexnímu zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku,
- řešení operativních záležitostí vnitřního fungování MěP Sedlčany
a výkonu směny,
- kontrolování výkonu služby a hodnocení práce příslušníků MěP Sedlčany,
přijímání opatření ke zlepšení,
- vedení předepsané agendy a služební dokumentace.
Nicméně k mnoha úkonům, jak pracovně-právního tak i hospodářsko-závazkového
charakteru, je potřeba souhlasu starosty města Sedlčany jakožto nadřízeného vrchního
strážníka MěP Sedlčany. Pokud Rada města Sedlčany svěří vrchnímu strážníkovi
MěP Sedlčany tuto pravomoc jednat v pracovněprávních vztazích zaměstnanců
města Sedlčany zařazených v MěP Sedlčany, má tento určený strážník pověřený
plněním některých úkolů při řízení MěP Sedlčany podobné postavení jako statutární
orgán zaměstnavatele.19 Z toho mu však vyplývají další povinnosti dle zákoníku práce.
1.5.1.2 Jednotka hlídkové služby
Z výše uvedeného je možné odvodit, že hlídková služba MěP Sedlčany funguje
v nepřetržitém režimu. Hlídkovou službou se rozumí základní forma výkonu služby
strážníka. V praxi to znamená, že strážníci MěP Sedlčany formou pěších
nebo motorizovaných hlídek zajišťují ochranu veřejného pořádku, předcházejí
kriminalitě a přestupkové činnosti, odhalují a vyšetřují přestupky. Do této činnosti
lze zařadit i výkon hlídkové služby, kterou se rozumí každodenní a bezprostřední
kontakt s veřejností ve městě Sedlčany při výkonu hlídkové pěší služby.
Jednotka hlídkové služby je zpravidla tvořena velitelem hlídky a dalším jedním
strážníkem MěP Sedlčany. Velitele hlídky určuje vždy vrchní strážník MěP Sedlčany
v rámci rozpisu služeb. S ohledem na výše uvedené není vyloučeno,
aby hlídkovou službu vykonával pouze jeden strážník MěP Sedlčany.
V takovém případě není nutné určovat velitele hlídky. Velitele hlídky může
v nepřítomnosti vrchního strážníka určit také velitel směny, který se rovněž určuje
v rámci rozpisu služeb.
Jedním z úkolů hlídkové služby je také dohled nad povodňovým stavem.
Hlídková služba tedy mj. sleduje vývoj povodňové situace na území města Sedlčany,
ale i mimo něj. Pokud strážník MěP Sedlčany vykonává dohled nad povodňovým
stavem mimo území města Sedlčany, může vykonávat pouze takovouto kontrolní
činnost, ale opráv-nění strážníků MěP Sedlčany, kterými disponují na základě
VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2019. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 73 a 74.
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ustanovení § 11 a násl. zákona o obecní policii, užít nemohou. To neplatí,
bude-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 3a nebo § 3b zákona
o obecní policii, která by pravomoc a oprávnění strážníků MěP Sedlčany
dle ustanovení § 11 a násl. zákona o obecní policii rozšiřovala i mimo území města
Sedlčany. Jednotka hlídkové služby tedy zajišťuje údaje potřebné pro výkon
povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování
Odboru krizového řízení MěÚ Sedlčany a obyvatelstva v místě očekávané povodně.
Dále hlídková služba bez zbytečného odkladu předává informace předsedovi
Povodňové komise, popř. pověřenému členovi Povodňové komise. Není vyloučeno,
aby MěP Sedlčany vykonávala tento úkol i v součinnosti s dalšími zaměstnanci
jednotlivých odborů MěÚ Sedlčany. Hlídková služba koná svou činnost
jak preventivně, tak především tehdy, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně
na území města Sedlčany z dostupných informací. Pochůzková hlídková služba
v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity.
Ze všech těchto kontrol musí strážníci MěP Sedlčany provést foto či video dokumentaci
a následně sepsat protokol.
1.5.1.3 Operační středisko
Operačním střediskem se rozumí sídlo MěP Sedlčany v Nádražní ulici, č. p. 336,
264 01 Sedlčany přímo vedle autobusového nádraží. Pokud slouží pouze jeden strážník
MěP Sedlčany, může se stát, že bude vykonávat své povinnosti v rámci jednotky
hlídkové služby. V jeho nepřítomnosti se zvonek u dveří přepojí na mobil
(telefonní číslo +420 603 213 355) a je tak osobě, která navštíví služebnu
MěP Sedlčany osobně, umožněna přímá komunikace se strážníkem MěP Sedlčany.
Na operačním středisku se kromě pevné telefonní linky a mobilní telefonní linky
nachází též centrála pro řízení a kontrolu Městského monitorovacího kamerového
systému, který MěP Sedlčany obsluhuje.

1.5.2 Hodnostní značení strážníků MěP Sedlčany
Jedinou osobou, která může a má pravomoc stanovit hodnostní značení strážníků
MěP Sedlčany je starosta města Sedlčany jakožto velitel MěP Sedlčany.
Tato pravomoc vrchnímu strážníkovi MěP Sedlčany nepřísluší a pokud by tak učinil,
bylo by jeho chování bráno jako protizákonné a mohlo by tak zakládat důvod
pro výpověď dle pracovněprávních předpisů (pověřenému strážníkovi nepřísluší
o těchto pracovně-právních otázkách rozhodovat). Toto oprávnění starosty města
Sedlčany, jakožto velitele MěP Sedlčany vyplývá přímo z ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona o obecní policii.
Nicméně žádný interní pokyn ani jiná listina ve formě vnitřního předpisu20
hodnostního značení strážníků MěP Sedlčany neexistuje a zákon o obecní policii
(ani žádný jiný právní předpis) toto nevyžaduje. Proto se u jednotlivých pozic
20

§ 305 zákoníku práce
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a hodnostního značení strážníků MěP Sedlčany vychází pouze z již výše zmíněného
ustanovení § 3 zákona o obecní policii, který stanovuje osobu řídící (velitele)
obecní policie, kterým je v prostředí MěP Sedlčany starosta města Sedlčany
(zákon o obecní policii příp. připouští i jiného člena zastupitelstva obce k řízení obecní
policie pověřeného) a strážníka pověřeného některými úkoly při řízení obecní policie
(vrchní strážník). Návrh ke změně velitele obecní policie může předložit
i zastupitelstvo příslušné obce bez podnětu od dosavadního velitele obecní policie,
považuje-li to za vhodné.
Nicméně ku výročí 100letého založení Československé republiky bylo MV ČR
stanoveno, že do 1. ledna 2022 (tj. ke 30letému výročí znovuobnovení obecní policie
na území našeho státu) musí mít všechna města a obce, které mají založenou
svou městskou či obecní policii, vytvořen svůj hodnostní sytém značení strážníků
jejich městských či obecních policií. Nicméně žádný interně závazný dokument
ani právní norma toto určující, zatím pro města a obce velikosti města Sedlčany vydány
nebyly. Pokyn byl vydán pouze pro statutární města ČR a hlavní město Prahu.
Nicméně je třeba problematiku sledovat a následně ji aplikovat do praxe.
Důvodem jednotného označení je transparentnost pro veřejnost a složky
Integrovaného záchranného systému.
Hodnostní systém stanovený pro statutární města a hlavní město Prahu obsahuje
Příloha č. 14 – Hodnostní značení strážníků městských policií statutárních měst a
hl. města Prahy této Příručky.

1.5.3 Průkaz strážníků MěP Sedlčany
Dle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o obecní policii MV ČR stanoví vyhláškou
vzor průkazu obecní policie. Toto ustanovení bylo do zákona o obecní policii vtěleno
až s účinností od 1. ledna 2009 (zákon č. 274/2008 Sb.). Do provedení novely zákona
o obecní policii od uvedeného 1. ledna 2009 byl průkaz strážníků obecních policií
upravován v příloze k zákonu o obecní policii. V současnosti je průkaz strážníků
obecních policií upraven právě v ustanovení § 12 Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb.
Jeho vzhled není vzorově upraven. Vychází se tedy pouze z textového znění zákona,
resp. jazykového výkladu ustanovení § 12 Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb.
V případě MěP Sedlčany obsahuje průkaz označení „PRŮKAZ MĚSTSKÉ POLICIE“,
fotografii strážníka, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo,
název města a podpis starosty města Sedlčany. V případě obce, která není městem
ale obcí, se užije „PRŮKAZ OBECNÍ POLICIE“.21 Fotografie strážníka
na jeho průkazu je barevná, ostrá, neretušovaná o rozměru 35 × 45 mm,
zobrazující osobu v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy
od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy.22

21
22

§ 12 odst. 1 Vyhlášky č. 418/2008 Sb.,
§ 12 odst. 2 Vyhlášky č. 418/2008 Sb.,
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Průkaz strážníka MěP Sedlčany je důležitý například v případech, kdy je strážník
povinen zasáhnout z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku, ale není v daný čas
a na daném místě ve stejnokroji strážníků MěP Sedlčany. Obecně totiž
dle ustanovení § 7 zákona o obecní policii platí, že strážník jakékoliv obecní policie
je povinen se prokázat průkazem obecní policie, ke které přísluší, a to ihned,
jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí. Dodatečné prokázání
příslušnosti strážníka se nevylučuje, nicméně se z interpretace uvedeného
§ 7 zákona o obecní policii přímo vyvozuje, že se má jednat o výjimečné situace
(např. v krajní nouzi či v nutné obraně).

1.6 Popis služebny MěP Sedlčany
Jak je již výše zmíněno, MěP Sedlčany sídlí v přístavbě administrativní budovy III
MěÚ Sedlčany v Nádražní ulici, č. p. 336, 264 01 Sedlčany, přímo vedle autobusového
nádraží. Tyto prostory obdélníkového tvaru byly vybudovány přímo na míru
potřeb MěP Sedlčany a neslouží ke komerčním účelům.

1.6.1 Venkovní prostory
Do služebny MěP se veřejnost může dostat pouze jedním hlavním vchodem veřejnosti
určeným, u kterého je umístěn zvonek. Rampa vedoucí z chodníku umožňuje přístup
také handicapovaným klientům. Neexistence bezbariérového přístupu byla
mj. jedním z důvodů pro změnu sídla MěP Sedlčany. Služební automobil mohou
strážníci MěP Sedlčany parkovat pod přístřeškem objektu služebny MěP Sedlčany,
který je umístěn přímo vedle přístupové rampy, ale také v uzamykatelné garáži,
která se nachází při pohledu ze dvorku služebny MěP Sedlčany na levé straně objektu
(blíže k autobusovému nádraží města Sedlčany). K parkování vozidla lze využít
také parkovací plochy v těsné blízkosti služebny. Toto parkoviště je primárně určeno
pro zaměstnance MěÚ Sedlčany, kteří pracují v administrativní budově III
MěÚ Sedlčany. Okna služebny MěP Sedlčany jsou zajištěna mřížemi a opatřena tak,
aby do nich z bezpečnostních důvodů nebylo vidět.

1.6.2 Vnitřní prostory
Vnitřní prostory služebny MěP Sedlčany se skládají z 19 místností,
a to včetně technického a sociálního zázemí, které jsou propojeny spojovací chodbou
v tzv. nové části a spojovací chodbou v tzv. původní části budovy.
Tím, že došlo k přemístění služebny MěP Sedlčany do nových prostor
(č. p. 336, Nádražní ulice), došlo též k vyřešení potíží ohledně hygienických
a pracovněprávních norem a sociálního zázemí. V této oblasti šlo právě o nedostatečné
kapacity pro šatnu a toalety, ale také o to, že bylo poměrně obtížné rozdělit panské
a dámské šatny, umývárny a toalety. V současných prostorách to již není problém
a jsou rozděleny i toalety a odpočinkové místnosti (na dámskou a pánskou část).
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S ohledem na výše uvedené rozdělení prostor již není problém přijímat do pracovního
poměru na pozici strážníků MěP Sedlčany muže a ženy. Pro veřejnost je možné užití
zcela oddělené toalety, která není rozlišena dle pohlaví.
V prostorách služebny MěP Sedlčany se nachází prostor pro veřejnost,
který je chápán jako čekárna, aby docházelo k maximální ochraně sdělených
utajovaných, citlivých nebo jakýchkoli jiných informací strážníkům MěP Sedlčany
při podávání vysvětlení v místnosti pojmenované jako služebna. I tato místnost
je veřejnosti přístupná, a to ve formě, která je uvedena v předchozí větě.
Do místnosti, kde se nachází Městský monitorovací kamerový systém,
veřejnost přístup nemá. Do kanceláře, resp. do kanceláře vrchního strážníka
MěP Sedlčany, není vyloučen přístup veřejnosti. Dále se může veřejnost pohybovat
po chodbách služebny MěP Sedlčany, v cele předběžného zadržení,
ale také v kabině toalet, které jsou pro veřejnost určené.
V prostorách služebny MěP Sedlčany se tedy nachází čekárna pro veřejnost
(umístěna na chodbě), cela předběžného zadržení (půdorysní dokumentací označena
jako „šatlava“), služebna (místo pro podání vysvětlení a jiných podnětů spadající
do věcné příslušnosti MěP Sedlčany), místnost s Městským monitorovacím
kamerovým systémem a serverovnou, kancelář vrchního strážníka MěP Sedlčany
(kancelář), odpočinková místnost pro muže, chodba v tzv. nové části, kabina toalet
pro muže, kabina toalet pro ženy, úklidová komora, sušárna s kotelnou,
chodba v tzv. původní části, odpočinková místnost pro ženy, šatna žen, umývárna žen,
umývárna mužů, šatna mužů, sklad určený pro uložení nástrojů potřebných pro výkon
veřejně prospěšných prací, dvě technické místnosti (záložní zdroj a sklad pohonných
hmot a mazadel), kabina toalet pro veřejnost.
Půdorysný nákres služebny obsahuje Příloha č. 13 – Půdorysný nákres služebny
MěP
Sedlčany
s
legendou
jednotlivých
místností
a
legendou
materiálu
této Příručky.

1.7 Výkon hlídkové služby (tzv. pěší hlídky)
V zavedené praxi MěP Sedlčany není výkon pěší hlídkové služby častý.
Strážníci MěP Sedlčany při výkonu svých pracovních úkolů používají
primárně služebního automobilu. To je ovšem chyba!
Hlavní komplikací při častém používání automobilu při pochůzkové činnosti
(výkon hlídkové služby) v rámci zabezpečování ochrany veřejného pořádku v terénu
je
skutečnost,
že
jsou
strážníci
MěP
Sedlčany
příliš
nápadní.
Mnoho pachatelů přestupkové činnosti (nebo i trestné činnosti) má tak větší možnost
zmařit jejich zadržení či prošetření protiprávní činnosti páchané podezřelými právě tím,
že pro jejich zadržení strážníci MěP Sedlčany musí udělat více úkonů při používání
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automobilu než při tzv. rozběhu z chůze. Nutno uvést, že přestupek lze spáchat
jak konáním, tak i nekonáním23. I v případě věcné nepříslušnosti k projednání
přestupku strážníky MěP Sedlčany je vhodné zjistit alespoň totožnost podezřelé osoby.
Následné vyřízení protizákonné činnosti postoupí strážník MěP Sedlčany věcně
příslušnému orgánu města Sedlčany nebo PČR. Pokud jsou strážníci MěP Sedlčany
k vyřízení záležitosti věcně příslušní, mohou pachatele rovnou potrestat v příkazním
řízení dle ustanovení § 90 a násl. zákona odpovědnosti za přestupky,
a ušetřit tak orgánům města Sedlčany delší a nákladnější vyřizování
přestupkové činnosti ve správním řízení před Komisí pro projednávání přestupků,
příp. jinými orgány města Sedlčany. Komise pro projednávání přestupků je přehlcena
přestupkovou agendou, která je jí dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o odpovědnosti
za přestupky, svěřena a dochází tak ke zbytečným průtahům a prodlužování zákonných
lhůt.24
Pro strážníky městských či obecních policií může být odhalení či prošetření
protiprávní činnosti, příp. i uložení sankce (ideálně ve formě finančního postihu)
motivačním prvkem pro případné vyšší osobní ohodnocení25 v závislosti na počtu
odhalených přestupků. Právě vyšší osobní ohodnocení je hlavním motivátorem
pro řádný (někdy až nadprůměrně hodnocený) výkon pracovních povinností obecně
a díky němu se také zvyšuje ochota strážníků městských či obecních policií vykonávat
pěší hlídkovou službu. Mají tak možnost tzv. „chytit za ruku“ a následně potrestat
větší okruh pachatelů. Přicházející osoby si podezřelý všimne později než přijíždějícího
auta, ze kterého musí navíc strážníci MěP Sedlčany vystoupit a až potom může dojít
k zadržení podezřelého nebo k podání vysvětlení na místě. Přijíždějící auto je navíc
více nápadné a jeho hlučnost nebo nenápadnost nelze regulovat, protože v mnoha
případech musí strážníci MěP Sedlčany využít výstražných modrých světel
nebo zvukové sirény.26 Toto v případě výkonu hlídkové služby ve formě pěší hlídky
není možné, tudíž se opět zvyšuje pravděpodobnost prošetření protizákonné činnosti
na místě. Na slovní podnět reaguje člověk pomaleji než na výstražná modrá světla
nebo zvukové sirény.
Pěší hlídky navíc udržují dobrou fyzickou kondici strážníků MěP Sedlčany.
Dále může pochůzková činnost strážníků zajistit bezpečnost v rámci prevence
v okolí škol v době zvýšeného pohybu dětí (před začátkem vyučování,
při poledních přestávkách a po skončení vyučování), se zaměřením na pohyb
podezřelých osob, které by mohly děti nabádat k protiprávní činnosti
nebo jim poskytovat omamné látky.
Spáchání přestupku nekonáním je možné chápat i např. přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby
při výkonu její pravomoci dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, v platném znění (dále jen „zákon o některých přestupcích“).
24
Tyto pěší obhlídky mají napomoci k vyřešení situace, větší hospodárnosti a efektivnosti výkonu
samostatné působnosti, která je, stejně jako státní správa, vykonávána ve prospěch veřejnosti.
25
Jedná se o pohyblivou část platu zaměstnance, která je individuální a záleží vždy na konkrétním
strážníkovi dle jeho možností a schopností, jak vysoké jeho osobní ohodnocení bude. Osobní ohodnocení
navrhuje starostovi města Sedlčany vždy vrchní strážník MěP Sedlčany. Upraveno je v ustanovení § 131
odst. 1 zákoníku práce.
26
§ 42 odst. 1, odst. 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
23
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1.8 Odchodné strážníků obecních policií
Odchodné je odlišným právním institutem od institutu odstupného. Odstupné plní
satisfakční funkci, tedy jakési odškodné, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci
při skončení pracovního poměru výpovědí, pokud se jedná o výpověď
danou zaměstnavatelem.27,28 Odchodné má charakter odlišný. Nemá svou přímou
definici v zákoníku práce, jako je tomu u odstupného.29 Odstupné má základní definici
pouze v ustanovení § 115 zákona č. 234/2014 Sb., služebního zákona.
Nicméně to není důvod pro aplikaci citovaného zákona na strážníky obecních policií.
Podle citovaného ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., se jedná o institut tzv. výsluhy,
tedy určité přilepšení a ocenění za řádný výkon povolání, v tomto případě povolání
strážníka obecní policie, nad rámec případného odstupného. Dalším důvodem takové
„výhody“ je kompenzace nemožnosti vykonávat povolání strážníka z obligatorních
důvodů, například v nemožnosti vykonávat povolání strážníka obecní policie
ze zdravotních důvodů. Na základě uvedeného není tedy přímo vyloučena možnost
vyplacení odstupného spolu s odchodným, při splnění zákonných podmínek
stanovených zákoníkem práce a zákonem o obecní policii.
Dle zákona o obecní policii a zákoníku práce je základní podmínkou pro přiznání
odchodného strážníkům obecních policií věk 50 let a hlavní pracovní poměr trvající
alespoň po dobu 15 let, přičemž tato doba trvání 15 let povolání strážníka nemusí nutně
znamenat pracovněprávní vztah k jedné obci. Strážník může klidně každý rok
vykonávat povolání strážníka obecní policie u jiné obce.30 Ohledně stanovení
věkové hranice se lze domnívat, že padesátý rok života člověka byl vybrán z toho
důvodu, že v tomto věku často dochází ke zhoršení zdravotního stavu.
Ostatní ukazatele potvrzují mj. lékařské výzkumy.31
Odchodné bylo do zákona o obecní policii zařazeno s účinností od 1. ledna 2021,
a to zákonem č. 261/2020 Sb. Důsledkem této speciální úpravy je tedy skutečnost,
že odchodné u strážníků městských (obecních) policií je novým a velmi zásadním
institutem veřejnoprávního odvětví z pohledu rozšíření institutu odchodného i na tento
fakultativní orgán obce. Z pohledu soukromého práva tento institut rozšiřuje povinnosti
zaměstnavatele (příslušné obce), a to v podobě povinnosti vyplatit odchodné v případě
splnění zákonných podmínek, a také zároveň rozšiřuje práva zaměstnance
(strážníka obecní policie) v pracovněprávních vztazích.
Základní výše odchodného činí jeden průměrný výdělek strážníka.
Průměrným měsíčním výdělkem se rozumí průměrný měsíční výdělek dle zákoníku
Redakce e-pravo. Vymezení rozdílu mezi pojmy odstupné a odchodné. E-pravo [online]. 2001.
[cit. 2021-02-27]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vymezeni-rozdilu-mezi-pojmyodstupne-a-odchodne-15342.html.
28
§ 52 zákoníku práce
29
§ 67 zákoníku práce
30
§ 8a odst. 1, odst. 4 zákona o obecní policii
31
https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-a-jejich-zdravi.aspx
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práce.32 Za každý ukončený rok pracovního poměru nad dobu 15 let se odchodné
zvyšuje o jednu třetinu, přičemž maximální výše odchodného může činit
až šestinásobek průměrného měsíčního výdělku strážníka.33 Do doby 15 let
se nezapočítává výkon takové práce, která není výkonem pracovního zařazení na pozici
strážníka obecní policie. Zákon o obecní policii tím rozumí převedení strážníka
na jinou práci ve smyslu ustanovení § 41 zákoníku práce a § 5a zákona o obecní policii.
V případě, že došlo pouze k preventivnímu opatření převedení strážníka na jinou práci
dle ustanovení § 5a odst. 3 zákona o obecní policii, ve smyslu podezření ze spáchání
trestného činu nebo sdělení obvinění a následně ke ztrátě bezúhonnosti nedojde,
je možné i toto převedení na jinou práci započítat do potřebných 15 let.
V případě hrazení odchodného hradí odchodné ta obec, k níž je strážník v pracovním
poměru ke dni jeho skončení. Odchodné se vyplácí po skončení pracovního poměru
v nejbližším výplatním termínu určeném u dané obce pro výplatu platu,
pokud se obec (zaměstnavatel) se strážníkem nedohodne na výplatě v den skončení
pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Odchodné není složkou platu
a nezapočítává se pro účely zjišťování průměrného výdělku podle zákoníku práce.
Existují pracovněprávní otázky, které nejsou upraveny ve speciální právní úpravě,
co do pracovněprávních vztahů dle zákona o obecní policii. Tyto pracovněprávní
otázky se pak řídí obecnou právní úpravou, tj. zákoníkem práce.

1.9 Převedení strážníka na jinou práci
Dle ustanovení § 5a zákona o obecní policii existuje vedle možnosti převést strážníka
obecní policie na jinou práci dle § 41 zákoníku práce (to se jedná např. o prostoje,
z důvodu zdravotního stavu zaměstnance, v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele
z důvodu zvlášť závažného porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance apod.)
možnost převést strážníka obecní policie na jinou práce také podle zvláštní právní
úpravy. Podle zákona o obecní policii může každá obec převést jakéhokoli strážníka
na jinou práci z důvodu zahájení trestního stíhání proti jeho osobě,
tedy že je podezřelým, příp. rovnou obviněným. V tomto případě musí být strážník
stíhán pro takové trestné činy, jejichž prokázání a následné vyslovení viny a trestu,
které by měly za následek ztrátu bezúhonnosti strážníka dle ustanovení § 4a zákona
o obecní policii. Dalším důvodem je také zahájení řízení o odnětí osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů pro pozici strážníka obecní policie.
Důvody dle ustanovení § 41 zákoníku práce nejsou důvody dle ustanovení § 5a zákona
o obecní policii, a proto na ně nelze aplikovat tuto zvláštní právní úpravu.
V případě, že by došlo k ponížení platu z důvodu převedení na jinou práci
dle ustanovení § 5a zákona o obecní policii, je město Sedlčany, jakožto zaměstnavatel,
povinno doplatit rozdíl mezi platem po dobu převedení na jinou práci a platem běžným,
32
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§ 351 a násl. zákoníku práce
§ 8 odst. 5 zákona o obecní policii
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pokud se neprokáže důvod ztráty bezúhonnosti podle ustanovení § 4a zákona o obecní
policii nebo se neprokáží důvody pro odnětí osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů pro pozici strážníka obecní policie,
dle ustanovení § 5 odst. 1, odst. 2 zákona o obecní policii.
V případě ztráty osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů pro pozici
strážníka obecní policie může starosta města Sedlčany v prostředí MěP Sedlčany
rozhodnout o převedení strážníka MěP Sedlčany k výkonu práce čekatele
MěP Sedlčany dle § 5a odst. 4 zákona o obecní policii. Stejně může starosta
města Sedlčany postupovat, pokud strážník MěP Sedlčany dvakrát u zkoušky,
a to včetně přezkoušení, neuspěje do doby, než u zkoušky nebo odborného výcviku
takový strážník uspěje. Prevencí před neúspěchem u teoretické části zkoušky
jsou dle praxe interní školení strážníků a čekatelů obecních a městských policií
po celé ČR.

1.10 Skartační lhůty
Skartaci a skartační lhůty zákon o obecní policii speciálně vedle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“) neupravuje.
K archivnictví a spisové službě jsou obce povinny. Spisová služba se týká pouze obcí,
které jsou alespoň pověřeným obecním úřadem a mají stavební a matriční úřad.
K archivnictví jsou povinny všechny územní samosprávné celky bez rozdílu.34
Ke spisové službě a archivnictví jsou povinny také orgány obce.
V prostředí obecní policie se mohou objevovat dokumenty s různými skartačními
znaky. Každý dokument může být označen pouze jedním skartačním znakem.
Skartačním znakem „A“ (archiv) se označuje dokument trvalé hodnoty,
který se do skartačního řízení zařazuje s návrhem k vybrání za archiválie.
Skartačním znakem „S“ (stoupa) se označuje dokument bez trvalé hodnoty,
jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartačním znakem „V“ (výběr)
se označuje dokument, který se ve skartačním řízení posoudí a navrhne k vybrání
za archiválii, nebo ke zničení. Příslušný archiv posoudí dokumenty se skartačním
znakem „V“ a původci sdělí, zda uvedené dokumenty zařadit jako „A“ nebo „S“.
Za skartačními znaky jsou následně uvedena čísla. Tato čísla značí, jak dlouho musí
být dokument uložen u obecní policie, příp. ve spisovně či archivu příslušné obce.
Pro přesnější vymezení podmínek a způsobu výkonu spisové služby a archivnictví
u konkrétní obce je třeba, aby byl vydán Spisový řád, a to konkrétně buďto
pro obecní policii zvlášť nebo pro celý příslušný obecní úřad s pasáží věnovanou
právě obecní policii. Obecní policie je dokonce povinna předložit příslušnému oddělení
nebo odboru k archivaci bloky, výzvy, podklady pro vypracování mezd,
cenová zjištění, stížnostní podněty, úřední záznamy, výkazy činnosti radaru,
34

§ 3 odst. 1 písm. f), § 63 odst. 1 písm. d), písm. e) zákona o archivnictví
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záznamy o kontrole bloků, výkazy činnosti hlídky dopravní skupiny atd.
Osobní údaje zjištěné z činnosti obecní policie lze vyřadit nejdéle po uplynutí
doby 3 let. Nicméně tato problematika se přímo netýká skartačních lhůt.
V tomto případě se jedná o ochranu osobních údajů.35 Pokud se zjistí, že osobní údaje
nejsou potřebné k plnění úkonů obecní policie dle zákona o obecní policii
nebo zvláštních předpisů, provede se jejich likvidace bez zbytečného odkladu.36
K ukládání dokumentů do spisovny příslušné obce je příslušná obecní policie
povinna.37

§ 24a zákona o obecní policii
§ 24a odst. 3 věta druhá zákona o obecní policii
37
§ 68 odst. 1 zákona o archivnictví
35
36
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PŘEDPOKLADY
A
PODMÍNKY
VÝKONU
POVOLÁNÍ STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE

Každý čekatel obecní policie před tím, než se stane strážníkem, musí podstoupit řadu
školení a příprav. Ovšem nejen čekatel je povinen se podrobit školení. I strážník,
který složil níže uvedené zkoušky dle příslušných právních předpisů, se musí podrobit
zdravotním prohlídkám, ale také jiným přezkoušením, a to jak dle zákona o obecní
policii či jiných právních předpisů, tak i v rámci interních předpisů zaměstnavatele,
v tomto případě interních předpisů města Sedlčany, nebo na základě pokynů starosty
města Sedlčany či Zastupitelstva města Sedlčany. Zdravotní prohlídce se může
podrobit strážník či čekatel sám na základě své vlastní žádosti.38
Zaměstnanci MěP Sedlčany jsou dle ustanovení § 1a zákona o obecní policii
zaměstnanci města Sedlčany, kteří splňují zákonné podmínky pro výkon pozice
strážníka či pozice čekatele na základě podmínek uvedených v zákoně o obecní policii
a tyto pozice skutečně vykonávají. Je možné, aby u MěP Sedlčany byli zaměstnáni
i zaměstnanci, kteří nejsou strážníky ani čekateli. Na ty se však tato Příručka
přímo nevztahuje.
Odborné předpoklady čekatele a strážníka MěP Sedlčany zahrnují znalosti právní
úpravy z těchto oblastí práva:
- obecní policie,
- obecního a krajského zřízení,
- shromažďování (shromažďovací právo),
- PČR,
- trestního práva (hmotného i procesního),
- živnostenského podnikání,
- střelných zbraní a střeliva,
- přestupků, jejichž projednávání je v působnosti města Sedlčany,
- správního řízení,
- bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami (především tzv. Protikuřácký zákon),
- krizového řízení a integrovaného záchranného systému.
Kromě teoretických znalostí musí čekatel, aby se mohl stát strážníkem,
splnit také praktickou část zkoušky odborné způsobilosti. Před připuštěním čekatele
ke zkoušce odborné způsobilosti je nutné absolvovat výcvik. Tento výcvik podstupuje
jak čekatel, tak i strážník MěP Sedlčany.39
§ 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky MZ ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče
o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
39
I absolvent Policejní akademie nebo právnické fakulty, který se chce stát strážníkem,
se bez této zkoušky neobejde, resp. aby mohl takový absolvent uvedených škol vykonávat povolání
strážníka, musí projít předepsaným výcvikem, a nakonec složit zkoušku odborné způsobilosti.
38
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V rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti se při výcviku jedná o zvládnutí:
- Hmatů, chvatů, úderů a kopů:
o postoj, přemísťování a úhyby,
o přímý úder otevřenou dlaní,
o přímý úder pěstí, obloukový úder pěstí (hák, zvedák),
o úder loktem,
o kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku),
o kop kolenem,
o kryty na horní, spodní a střední pásmo,
o páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, odváděcí klíč).
- Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících
prostředků.
- Obušku a jiného úderného prostředku:
o nošení, postoj, úchop a vytažení,
o úderové techniky,
o kryty,
o odváděcí klíč,
o využití obušku nebo jiného úderného prostředku proti napadení úderem,
kopem, tyčí nebo nožem.
- Techniky poutání:
o zásady manipulace s pouty,
o poutání vestoje s opřením nebo bez opory,
o poutání v kleku nebo v lehu,
o snímání pout,
o zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné zbraně s následným
poutáním (s důrazem na povelovou techniku),
o připoutání osoby ke vhodnému předmětu.
- Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku:
o úder služební zbraní (držení zbraně a vedení úderu),
o hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy),
o varovný výstřel,
o poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího
prostředku.
- Taktiky zákroku při:
o předvádění osoby,
o zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň,
o zákazu vstupu na určená místa,
o vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru,
o zjištění totožnosti osoby,
o zajištění místa trestného činu.
- Oprávnění v provozu na pozemních komunikacích zahrnujících:
o zásady bezpečnosti práce při usměrňování provozu na pozemních
komunikacích,
o zastavování vozidel, a to i z jedoucího vozidla obecní policie
za použití světelného nápisu „STOP“, následnou kontrolu řidiče vozidla
a jeho osádky,
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-

o usměrňování provozu na pozemních komunikacích za využití pokynů
stanovených pro řízení provozu policisty,
o praktické zpracování oznámení podezření ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
o rozhodování o odstranění (odtahu) vozidla,
o používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
o použití certifikovaných zařízení k provedení orientačního vyšetření
přítomnosti alkoholu v organismu povinné osoby.
Použití certifikovaných zařízení určených k měření rychlosti vozidel.

Výše uvedené okruhy výcviku musí každý strážník i čekatel MěP Sedlčany ovládat
mj. i na teoretické úrovni. Vedle toho musí chápat i praktické dopady a praktický
výklad výše uvedených oblastí práva a sledovat legislativní změny těchto právních
oblastí. Z těchto důvodů mohou být namátkově nebo v pravidelných intervalech
teoretické znalosti kontrolovány městem Sedlčany (jako zaměstnavatelem)
v rámci interních školení. Nevylučuje se, aby pokynem Zastupitelstva města Sedlčany
nebo starostou města Sedlčany byly pravidelně kontrolovány také praktické dovednosti
strážníků MěP Sedlčany. Není ani vyloučena možnost, že by město Sedlčany
mělo svého vlastního instruktora nebo školitele na tu část českého právního řádu,
která dopadá na MěP Sedlčany. Neznalost příslušných právních norem znamená
porušení zákoníku práce, ale také i zákona o obecní policii. Z pohledu zákoníku
práce se může jednat např. o sankci odebrání osobního příplatku k platu
zaměstnance dle ustanovení § 131 zákoníku práce, přičemž se zároveň bude jednat
o porušení základních povinností zaměstnance dle ustanovení § 301 zákoníku
práce. V konečném důsledku může taková situace zakládat i možnost pro rozvázání
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (města Sedlčany) z důvodu porušování
povinností strážníků MěP Sedlčany vyplývajících ze zákona o obecní policii,
bude-li se takové jednání opakovat a bude-li strážník MěP Sedlčany na takové chování
písemně upozorněn starostou města Sedlčany.40

2.1

Vzdělávání čekatelů MěP Sedlčany

Čekatel, který se hlásí k výkonu pozice strážníka MěP Sedlčany, musí splňovat
zákonné podmínky pro možnost stát se nejen strážníkem obecní policie, ale právě
i čekatelem. Tyto podmínky jsou obsaženy ustanovení § 4 odst. 1 zákona o obecní
policii. Na čekatele se vztahují pouze předpoklady uvedené pod písm. a) až e)
uvedeného ustanovení, protože až získáním osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů se čekatel stává strážníkem MěP Sedlčany.

40

§ 52 písm. g) zákoníku práce
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2.1.1 Zkouška odborné způsobilosti u čekatelů
Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise MV ČR formou zkoušky.
Zkušební komise MV ČR je složena z předsedy a dalších členů. Členství ve zkušební
komisi je podmíněno vysokoškolským vzděláním v oblastech zahrnutých
do odborných předpokladů strážníka41 ověřovaných v písemné a ústní části.
Přihlášku za čekatele, zařazeného v rámci organizační struktury jako zaměstnance
MěP Sedlčany, podává město Sedlčany. Město Sedlčany je dále v této souvislosti
povinno zabezpečit školení čekatele ve vzdělávacím zařízení s akreditací MŠMT ČR
pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie. Město Sedlčany má dále povinnost
před zkouškou zabezpečit u čekatele výcvik k používání donucovacích prostředků
a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii nebo u PČR na základě dohody
mezi městem Sedlčany a PČR. Zařízení s akreditací MŠMT ČR pro přípravu
k činnostem strážníka obecní policie nebo PČR vydá čekateli potvrzení o vykonání
výcviku, které je podmínkou, aby čekatel mohl složit zkoušku z odborné způsobilosti.
Náklady školení a výcviku za čekatele zařazeného jako zaměstnance MěP Sedlčany
hradí město Sedlčany. Stejně tak obce hradí náklady za své strážníky v případě
povinného přezkoušení nebo přezkoušení na žádost obce či MV ČR.
Obě samostatně vykonávané a hodnocené části zkoušky se konají v jeden den
a těmito částmi jsou:
- písemná, tvořená testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu
potřebném pro plnění úkolů obecní policie a
- ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace
teoretických znalostí.
Zkouška je vykonána úspěšně jen tehdy, pokud čekatel vykoná zkoušku
v obou částech s hodnocením „splněno“.
Pokud čekatel neuspěje u zkoušky, zašle MV ČR protokol o zkoušce městu Sedlčany
s vyznačením neznalostních skutečností. Čekatel je oprávněn zkoušku, u které neuspěl,
dvakrát opakovat bez podání přihlášky. Termín opakování zkoušky určí MV ČR tak,
aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne předchozí neúspěšné
zkoušky. Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí MV ČR městu Sedlčany
nejméně 15 dnů předem. V případě, že čekatel ani při druhém opakování zkoušky
neuspěje, MV ČR stanoví termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců
ode dne konání druhého neúspěšného pokusu zkoušky. Čekatel má tedy 3 pokusy
na vykonání zkoušky, na základě které získá osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů. Stejný postup se uplatňuje také u strážníků MěP Sedlčany,
u kterých probíhá přezkoušení dle ustanovení § 4d a § 4g zákona o obecní policii.

Jedná se o vysokoškolské vzdělání (ideálně minimálně v magisterském studijním programu)
v oboru právo a právní věda nebo v oboru bezpečnostně-právním.
41
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2.1.2 Interní školení
Interní školení si klade za cíl lepší a vyšší úspěšnost čekatele u písemné části zkoušky
odborné způsobilosti, která je popsána výše. Do interního školení je zahrnuto
seznámení se s předpisy, a především touto Příručkou, jejíž znalosti budou ověřeny
písemným testem. Tento test může čekateli sloužit také jako přehled o jeho znalostech
a najít mezery v jeho vědomostech, které je potřeba doplnit a uspět tak u zkoušky
konané MV ČR. V případě neúspěchu čekatele u testu interního školení nemůže
dojít ke snížení příplatku za osobní ohodnocení (jestliže mu bylo přiznáno)
dle ustanovení § 131 odst. 1 zákoníku práce, protože se jedná o součást jeho přípravy
pro výkon povolání strážníka MěP Sedlčany. V případě strážníků MěP Sedlčany
toto neplatí; ti mají povinnost ze zákona plynoucí k tomu, aby předmětné znalosti měli.
Průběh testu je nastaven tak, že se koná jednou za kalendářní rok. Na jeho úspěšné
zvládnutí je třeba získat alespoň 65 % maximálního počtu bodů
(tj. 23 bodů z celkového počtu 35 bodů). Test je složen z 20 otázek, přičemž neplatí,
že každá otázka je za jeden bod. Bodové ohodnocení konkrétní otázky bude
u každé otázky uvedeno. Čím náročnější otázka, tím vyšší bodové ohodnocení.
Na vypracování testu bude mít každý čekatel 40 minut. Otázky v testu jsou pokládány
jak teoreticky, tak i na základě aplikace znalostí na konkrétní příklad. Ten může
být ohodnocen až 5 body. Každý test bude sestaven tak, aby jeho celkový počet bodů
byl 35. Na jeden kalendářní rok připadají 3 řádné pokusy. Jednotlivé pokusy nemohou
být déle než jeden měsíc po sobě.
Náhled testu v rámci interního školení obsahuje Příloha č. 1 – Modelový test v rámci
interního školení této Příručky.

2.2

Vzdělávání strážníků MěP Sedlčany

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o obecní policii může být strážníkem obecní policie
pouze občan ČR, který dosáhl středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou,
je spolehlivý, bezúhonný, starší 18 let, zdravotně způsobilý a má osvědčení
o splnění stanovených odborných předpokladů.
Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů je vydáno MV ČR
strážníkovi obecní policie na dobu 5 let, pokud úspěšně vykonal obě části zkoušky
odborné způsobilosti. Po úspěšném vykonání čtvrté zkoušky (tj. po 20 letech výkonu
povolání strážníka obecní policie) vydá MV ČR strážníkovi osvědčení na dobu
neurčitou. Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka MěP Sedlčany obsažených
v osvědčení nebo navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě
3 měsíců nový pracovní poměr strážníka k jiné obci, MV ČR vydá na žádost
tohoto strážníka nové vyhotovení osvědčení s uvedením těchto změn osobních údajů
nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů ode dne jejich oznámení.
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MV ČR vyzve strážníka MěP Sedlčany k přezkoumání odborné způsobilosti v době
platnosti osvědčení před zkušební komisí MV ČR, pokud z vlastní činnosti
nebo na základě podnětu města Sedlčany dospěje k důvodné pochybnosti o tom,
že strážník MěP Sedlčany je odborně nezpůsobilý. Tato skutečnost může být zjištěna
např. mj. z interních školení, kdy podmínky úspěšného vykonání zkoušky
jsou obsaženy v kapitole 2.2.2 Interní školení. Při ověřování odborné způsobilosti
strážníka z důvodu povinnosti vyplývající ze zákona (ex lege) dle § 4e zákona o obecní
policii podává přihlášku za strážníka MěP Sedlčany město, a to nejdříve 6 měsíců
a nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. Každých 5 let je navíc
město Sedlčany povinnost zajistit a zabezpečit školení a výcvik strážníka
ve vzdělávacím zařízení s akreditací MŠMT ČR. Takové zařízení potom strážníkovi
MěP Sedlčany vydá potvrzení o vykonání školení a výcviku. Toto potvrzení
se z důvodů povinností zaměstnance a zaměstnavatele vyplývajících především
ze zákoníku práce předává Úseku personální a interní kontroly na MěÚ Sedlčany.

2.2.1 Povinné cvičné střelby
Každý jednotlivý strážník MěP Sedlčany by měl být ideálně držitelem
zbrojního průkazu skupiny D. Právě zbrojní průkaz skupiny D je dle ustanovení
§ 16 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních zbrojním průkazem, který se vydává za účelem
výkonu zaměstnání nebo povolání. S tím je právě spojena komplikace věku ve smyslu
střetu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o obecní policii, který vyžaduje věk 18 let
u strážníka obecní policie a vedle toho ustanovení § 19 odst. 1 zákona o zbraních,
který požaduje pro zbrojní průkazy skupiny D věk 21 let. Nicméně tato podmínka
nebrání vzniku pracovněprávního poměru obce s konkrétním strážníkem,
protože se nevylučuje ani ta skutečnost, že by mohl být strážník bez střelné zbraně.
Dle ustanovení § 28 odst. 3 zákona o zbraních je strážník MěP Sedlčany oprávněn
nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie.
Vzhledem ke skutečnosti nutného přezkušování, nebo přezkušování odborných
vědomostí, fyzických předpokladů a zručnosti je třeba si též udržovat zručnost
a přesnost střelby. Důvodem je nejen ochrana života a zdraví strážníka,
ale i ostatních osob, se kterými se v případě nutnosti použít služební zbraň může
strážník MěP Sedlčany dostat do kontaktu. Do pracovní doby může být střelba
na střelnici zahrnuta pouze po dohodě se starostou města Sedlčany a tato dohoda musí
mít písemnou formu42. Důvodem je, že povinnost docházet na střelnici nevyplývá
z pracovněprávních předpisů ani ze zákona o obecní policii. Jednalo by se o interní
pokyn starosty města Sedlčany.43
Taková skutečnost může být v písemné formě dána také prostřednictvím jednostranného pokynu
starosty města Sedlčany, jejímž obsahem bude, že povinná cvičná střelba na střelnici je zahrnuta
do pracovní doby. V případě zahrnutí cvičné střelby na střelnici do pracovní doby je nutné mít písemné
potvrzení o účasti na těchto cvičných střelbách a o vyznačení doby jejich trvání provozovatelem
střelnice. Toto písemně potvrzení musí být předloženo starostovi města Sedlčany nejdéle
do 5. dne následující po měsíci, ve kterém se cvičné střelby uskutečnily.
43
Může se mj. jednat také o příkaz, který bude uložen jako povinnost MěP Sedlčany obecně závaznou
vyhláškou vydanou usnesením zastupitelstva města Sedlčany, nebo její změnou, kterou opět vydává
svým usnesením zastupitelstvo města Sedlčany.
42
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2.2.2 Interní školení
Interní školení strážníků MěP Sedlčany si klade za cíl udržet, rozšířit a aktualizovat
znalosti strážníků MěP Sedlčany. Vzhledem k tomu, že strážníci MěP Sedlčany pracují
s právními předpisy, které často prochází nesčetným množství novel, je vhodné
strážníky MěP Sedlčany interně proškolit, a to z důvodu lepší připravenosti
jak na opakovanou zkoušku odborné způsobilosti, tak i pro účely předcházení
nedorozuměním v řešení konkrétních situací při výkonu pracovní činnosti
strážníka MěP Sedlčany.
Interní školení probíhá stejnou formou jako v případě čekatele, jak je popsáno
v podkapitole 2.1.2 Interní školení. Rozdíl je pouze v tom, že nesložením
tohoto testu na 3 řádné pokusy dojde k částečnému odebrání osobního ohodnocení
(bylo-li přiznáno) po dobu až 6 měsíců. Jedná se o sankci odebrání osobního příplatku
k platu zaměstnance dle ustanovení § 131 zákoníku práce, přičemž se zároveň bude
jednat o porušení základních povinností zaměstnance dle ustanovení § 301 zákoníku
práce, které hovoří o tom, že zaměstnanec je povinen znát právní předpisy,
které se dotýkají výkonu jeho práce.
Náhled testu v rámci interního školení obsahuje Příloha č. 1 – Modelový test v rámci
interního školení této Příručky.

2.3

Předpoklady pro výkon povolání strážníka obecní policie

Předpoklady pro výkon povolání strážníka jsou ustanoveny v § 4 odst. 1 zákona
o obecní policii. Strážník obecní policie musí být bezúhonný, spolehlivý občan ČR,
který je starší 18 let, zdravotně způsobilý, musí mít středoškolské vzdělání zakončené
maturitní zkouškou a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

2.3.1 Bezúhonnost
Zákon o obecní policii vymezuje negativně44, kdo není z pohledu zákona o obecní
policii chápán jako bezúhonný. Bezúhonnost se prokazuje opisem z Rejstříku
trestů, který si vyžádá přímo konkrétní obec sama, přičemž tato žádost i opis
se podávají v elektronické podobě k MS ČR, které Rejstřík trestů vede.45
Důvodem, proč je obec oprávněna žádat o opis z Rejstříku trestů, je skutečnost,
že při posuzování bezúhonnosti se již ve smyslu výkonu práce strážníka nechápe
jako bezúhonný ten, u něhož došlo k zahlazení odsouzení podle ustanovení
§ 105 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „trestní řád“) nebo došlo k amnestijnímu nebo omilostňujícímu

Negativním vymezením se chápe cokoli, co je napsáno v záporu. Při uvedení na příkladu to znamená,
že např. strážník obecní policie nesmí být trestaný za trestný čin. V případě pozitivního vymezení
by bylo uvedeno, že strážník obecní policie musí mít čistý trestní rejstřík.
45
§ 10 odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
44

39

rozhodnutí prezidenta. Důsledkem těchto trestněprávních a ústavněprávních
institutů se na odsouzeného hledí jako na bezúhonného, což ale právě v případě
výkonu povolání strážníka od 1. ledna 2021 neplatí.46 Stejným způsobem
se bezúhonnost prokazuje u čekatelů. Je tedy důležité hledět nikoli na zahlazení
odsouzením, amnestijní rozhodnutí prezidenta s kontrasignací vlády nebo na milost
udělenou prezidentem, ale na dobu nebo i případnou povahu spáchaného trestného činu
dle § 4a odst. 1, odst. 2 zákona o obcích.
Bezúhonným není ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin:
- se sazbou trestu odnětí svobody 5 a více let nebo k výjimečnému trestu
(zde nehraje roli uplynulá doba od potrestání, k tomuto se přihlíží tzv. do konce
života odsouzeného),
- za posledních 15 let se sazbou trestu odnětí svobody převyšující 2 roky
a zároveň nepřevyšující 5 let,
- za posledních 10 let se sazbou trestu odnětí svobody nepřevyšující 2 roky.
V případě pravomocného odsouzení pro trestný čin spáchaný z nedbalosti se jedná
pouze o takové nedbalostní trestné činy, za které byl strážník či čekatel odsouzen
v posledních 5 letech a jednání, kterým byl trestný čin spáchán, a toto jednání
je v rozporu s posláním strážníka dle zákona o obecní policii.
Bezúhonný není ani ten, u něhož došlo k pravomocnému rozhodnutí o schválení
narovnání47, od kterého neuplynuly 2 roky (jednání, za které bylo narovnání uloženo,
musí být v rozporu s posláním strážníka dle zákona o obecní policii),
došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo podmíněnému odložení návrh
na potrestání a zároveň neuplynula lhůta, ve které se obviněný osvědčil a jednání,
kterým spáchal trestný čin (nedbalostní i úmyslné), je v rozporu s posláním strážníka
obecní policie dle zákona o obecní policii.
České trestní právo rozeznává vedle trestného činu také pojem provinění.
Provinění je spáchání trestného činu mladistvým, tedy fyzickou osobou ve věku
15 až 18 let.48 Dle § 4a odst. 2 písm. c) zákona o obecní policii je i spáchání provinění
rozhodné pro bezúhonnost čekatele či strážníka obecní policie. Za bezúhonného
lze tedy strážníka či čekatele považovat tehdy, kdy uplynuly 2 roky od zastavení
trestního stíhání na základě pravomocného rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání

§ 4a odst. 3, odst. 4 zákona o obecní policii
Narovnání je druh dohody mezi obviněným a poškozeným (příp. obětí) trestného činu,
kterou schvaluje soud a ve fázi přípravného řízení státní zástupce. Narovnání lze sjednat pouze u přečinů.
Účelem tohoto trestněprávního institutu je především narovnání a vypořádání vzájemných vztahů
obviněného a oběti přečinu (poškozeného). Nedojde k přímému odsouzení obviněného, dojde pouze
k podmíněnému zastavení trestního stíhání, uložení povinnosti nahradit škodu obviněnému a určení
peněžité částky, která bude odvedena na účet státu na potřeby pomoci obětem trestných činů.
Narovnání se sice v Rejstříku trestů, ale na obviněného nelze nahlížet jako na odsouzeného,
protože nedochází k vyslovení odsuzujícího rozsudku soudem v hlavním líčení, ale dochází
pouze ke schválení narovnání prostřednictvím jiného druhu rozhodnutí soudu (usnesení).
48
§ 2 odst. 1 písm. c) a § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
46
47
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a zároveň je zde podmínkou, že spáchané provinění nesmí být v rozporu s posláním
strážníka dle zákona o obecní policii.
Strážník ale i čekatel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení
o zahájení trestního stíhání nebo záznam o sdělení podezření písemně oznámit
příslušné obci, že je proti němu vedeno podezření ze spáchání trestného činu
nebo že se z něj stal obviněný49. K oznámení se připojuje kopie záznamu o sdělení
podezření nebo kopie usnesení o zahájení trestního stíhání. Velmi důležitá
je skutečnost, že tuto oznamovací povinnosti má také uchazeč o zaměstnání strážníka,
který je ve výběrovém řízení. V případě MěP Sedlčany oznamují tuto skutečnost
strážníci MěP Sedlčany starostovi města Sedlčany. Byť tato podmínka není v souladu
s ústavní zásadou presumpce neviny,50 tak je tento nesoulad na místě.
Povolání strážníka obecní policie je totiž velmi významné a důležité,
a protože při výkonu tohoto povolání dochází i k zásahu do ústavně zaručených práv
a svobod, je důležité, aby osoba strážníka vyvolávala respekt a zákonnost
a nedocházelo tak právě i v případě osob podezřelých ze spáchání trestného činu
k narušování vážnosti tohoto povolání. Stejnou formou se oznamuje také ukončení
trestního stíhání, kdy v případě MěP Sedlčany je toto oznámení směrováno
ke starostovi města Sedlčany.
Důležité je také dodat skutečnost, že oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
nebo sdělení obvinění (usnesení o zahájení trestního stíhání) neznamená,
že dojde k ukončení pracovního poměru mezi strážníkem či čekatelem obecní policie.
Může pouze dojít k nařízení dovolené nebo přeřazení na jinou práci.
Kdyby totiž k propuštění zaměstnance došlo, jednalo by se skutečně o porušení ústavní
zásady presumpce neviny. K propuštění může dojít až ve chvíli pravomocného
rozhodnutí soudu, které bude hovořit o vině a trestu za spáchaný trestný čin.

2.3.2 Spolehlivost
Spolehlivost je prokazována čestným prohlášením, které nesmí být starší
3 měsíců, přičemž obec má oprávnění požádat opis z evidence přestupků vedený
Rejstříkem trestů, příp. z jiné evidence, pokud je to u povahy přestupku
nebo kárného provinění nutné.51 Rozdíl mezi spolehlivostí a bezúhonností je v tom,
že u spolehlivosti se jedná o přestupkovou činnost a u bezúhonnosti se jedná
o trestné činy. Podmínka spolehlivosti je o to mírnější. Právní úpravu spolehlivosti
strážníků a čekatelů (příp. žadatelů o zaměstnání strážníka) lze hledat v § 4b zákona
o obcích.

Obviněným se stává ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání.
Presumpcí neviny se chápe povinnost hledět na každého jako na nevinného do doby, dokud není uznán
pravomocným rozhodnutím soudu o vině a trest, a to ve formě odsuzujícího rozsudku.
V případě strážníků obecní policie je z objektivních důvodů presumpce neviny užší.
51
§ 4b odst. 4 zákona o obecní policii
49
50
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Spolehlivým tedy není takový strážník nebo čekatel (příp. žadatel o zaměstnání
strážníka), který byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným
z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
a zároveň je v rozporu s posláním strážníka dle zákona o obecní policii:52
- na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek
nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích,
- na úseku obrany ČR,
- proti veřejnému pořádku,
- proti občanskému soužití,
- proti majetku, nebo
- podle
zákona
č.
119/2002
Sb.,
o
zbraních
a
střelivu
(dále jen „zákon o zbraních“).
Jak lze interpretovat přímo ze zákona, tak je důležité opakované uznání vinným
z přestupků dle ustanovení § 4b odst. 1 zákona o obecní policii. Opakovaným uznáním
viny se rozumí nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku před uplynutím
3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti
za některý z přestupků uvedený v ustanovení § 4b odst. 1 zákona o obecní policii.
Spolehlivým ve smyslu zákona o obecní policii není ani ten, kdo uvede nepravdivé
údaje v čestném prohlášení nebo u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu,
že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím,
které směřuje k potlačení práv a svobod člověk nebo hlásá národnostní, náboženskou
anebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob.53 Stejně jako v případě bezúhonnosti,
tak i v případě spolehlivosti je nutné, aby čekatel nebo strážník oznámil
do 15 dnů písemně skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku
nebo jednání, které má znaky přestupku dle ustanovení § 4b odst. 1 zákona o obcích.
K tomuto oznámení se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání.
V prostředí MěP Sedlčany je toto oznámení činěno starostovi města Sedlčany.

2.3.3 Zdravotní způsobilost a zdravotní prohlídky
Dle ustanovení § 4c odst. 1 zákona o obecní policii se zdravotní způsobilost strážníka
MěP Sedlčany posuzuje poskytovatelem pracovnělékařských služeb, resp. lékařem,
který má atestaci ze všeobecného praktického lékařství nebo pracovního lékařství.54
MV ČR po dohodě s MZ ČR stanovuje vyhláškou MZ ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní
způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka pro výkon
zaměstnání, obsah a termíny lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní
§ 4b odst. 1 zákona o obecní policii
§ 4b odst. 3 zákona o obecní policii
54
§ 54 odst. 1 písm. a), písm. b) zákona o specifických zdravotních službách
52
53
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způsobilosti. Konkrétní specifikace je vždy na posudkovém lékaři. Aktuální seznam
těchto omezení obsahuje Příloha č. 6 – Seznam onemocnění, pro které nelze
vykonávat povolání strážníka obecní policie dle Přílohy č. 3 vyhlášky
MZ ČR č. 444/2008 Sb.,
Zdravotní periodická prohlídka je dle ustanovení § 94 odst. 2 zákoníku práce,
v návaznosti na ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně veřejného
zdraví“), s odkazem na prováděcí vyhlášku MZ ČR č. 79/2013 Sb.,55
resp. na její Přílohu č. 2, v návaznosti na zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických
zdravotních službách“) a v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MZ ČR
č. 444/2008 Sb.,56 vykonávána v intervalu jednou za 3 roky. To neplatí, pokud strážník
či čekatel pracuje v noci. V takovém případě se interval zkracuje na 2 roky.
S odkazem na uvedenou Přílohu č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., musí být u strážníka
MěP Sedlčany, stejně tak i u čekatele, staršího 50 let lékařská periodická prohlídka
vykonávána v pravidelné periodě do 2 let, i když v noci nepracuje. Není vyloučena
možnost, aby zaměstnavatel (město Sedlčany) stanovil, že bude perioda kratší,
než kolik stanovují uvedené právní předpisy. Dle kategorizace práce nejsou strážníci
MěP Sedlčany řazeni do kategorie 4, proto u nich není dán důvod pro provedení
těchto prohlídek jednou ročně.
Každý strážník MěP Sedlčany (ale i čekatel) má právo dle ustanovení § 4 vyhlášky
MZ ČR č. 444/2008 Sb., na mimořádnou zdravotní prohlídku. Tato zdravotní
prohlídka se provede:
- na oprávněný a podložený podnět čekatele nebo strážníka MěP Sedlčany,
- po zranění nebo onemocnění, které způsobilo dočasnou pracovní neschopnost
čekatele nebo strážníka MěP Sedlčany delší než 8 týdnů,
- jestliže čekatel nebo strážník MěP Sedlčany utrpí zranění spojené
s bezvědomím, nebo jiný těžký úraz, který se stal při výkonu jeho zaměstnání,
- čekatel nebo strážník MěP Sedlčany je vystaven nebezpečným nebo zdraví
škodlivým látkám,
- na podnět ošetřujícího (obvodního) lékaře čekatele nebo strážníka
MěP Sedlčany.
Vyhláška č. 493/2002 Sb.,57 stanovuje povinnost podrobit se lékařské prohlídce
po 30 měsících v případě držení zbrojního průkazu. Tato lhůta a lékařské úkony
jsou však rozdílné od úkonů u periodické prohlídky dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky
MZ ČR č. 444/2008 Sb.

prováděcí Vyhláška MZ ČR č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče, k zákonu o specifických zdravotnických službách
56
prováděcí Vyhláška MZ ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, k zákonu o specifických zdravotnických službách
57
prováděcí Vyhláška MZ ČR č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání
nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
55
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2.3.4 Věk
Jako jeden z předpokladů výkonu povolání strážníka obecní policie je nastaven
věk 18 let. Předchozí právní úprava stanovovala věk 21 let. Nicméně od 1. ledna 2009
se může stát strážníkem obecní policie každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let
a splnil další předpoklady pro výkon povolání strážníka. Nicméně tento věk
je z pohledu praxe poměrně problematický. První komplikace zde nastává
ve vztahu k právní úpravě týkající se zbrojního průkazu skupiny D,
protože u této skupiny zbrojních průkazů je dle § 19 odst. 1 zákona o zbraních
vyžadován věk 21 let. Druhá komplikace ohledně věku vyplývá ze zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Vozidla obecní policie jsou tzv. vozidla s právem
přednostní jízdy, pokud jsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením
doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy dle ustanovení
§ 41 odst. 2 písm. d) zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Problematická je zde ta skutečnost, že dle ustanovení § 41 odst. 4 zákona o provozu
na pozemních komunikacích může být řidičem takového vozidla pouze osoba starší
21 let. Dále řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.
Nicméně žádná z těchto skutečností nebrání vzniku pracovněprávního poměru
konkrétní fyzické osoby a příslušné obce na místo strážníka obecní policie,
pokud tato fyzická osoba dosáhne věku 18 let a nebrání jí k tomu jiné objektivní
překážky stanovené zákonem o obecní policii a dalšími navazujícími právními
předpisy. Důvodem je i ta skutečnost, že vybavení obecní policie je čistě interní
záležitostí každé obce samostatně, přičemž obec, resp. obecní zastupitelstvo
nebo starosta obce může prohlásit, že její strážníci budou vykonávat
pouze pěší procházky v uniformě bez jakýchkoli donucovacích prostředků.
Z praxe potom lze čerpat poznatky, že mladší kolegové, tj. strážníci mladší 21 let,
se spíše uplatní u městských policií zřizovaných většími městy nebo tam,
kde je větší personální základna a tito mladší strážníci bez střelné zbraně mohou
například vykonávat primárně pochůzkovou činnost nebo jsou doprovodem
starším kolegům jako spolujezdci u případů, ve kterých zpravidla není potřeba
užít služební střelnou zbraň.

2.3.5 Vzdělání
Každý strážník musí mít středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Tato podmínka přišla jako součást velké novely zákona o obecní policii s účinností
od 1. ledna 2009. Předchozí právní úprava neupravovala žádné podmínky pro dosažení
minimálního stupně vzdělání. Jedinou podmínkou bylo občanství ČR
(toho času mohlo být pouze jedno občanství) a věk 21 let. Důležité je zmínit skutečnost,
že potřebu maturitního vzdělání nebylo a není možné obejít věkem,
resp. že se tzv. nahradí praxe za vzdělání.
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2.3.6 Občanství
Jednou z obligatorních podmínek je existence českého občanství. Českého občanství
je možné se vzdát, ale nelze jej občana ČR zbavit proti jeho vůli, jak stanoví
čl. 12 odst. 2 Ústavy ČR. Dále je možná existence dvojího občanství,
a to s účinností od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2.3.7 Osvědčení o splnění zákonem stanovených odborných předpokladů
Získání tohoto osvědčení je již blíže upraveno výše v této kapitole.

2.4

Přestupky obce

Každá obec, která má svou obecní policii, je povinna prostřednictvím vzdělávacích
zařízení s akreditací MŠMT ČR zajistit dostatečnou přípravu čekatele či strážníka
k výkonu jeho činnosti příslušné obecní policie.58 Za úspěšné vykonání zkoušky
provedené před odbornou komisí vydává MV ČR každému strážníkovi na dobu
5 let osvědčení, kterým strážník prokazuje způsobilost k výkonu zaměstnání strážníka
u obecní policie dle zákona o obecní policii, zákona o obcích a zákoníku práce
(a dalších zákonných i podzákonných právních předpisů).59
Pokud by obec pověřila výkonem úkolů obecní policie fyzickou osobu,
která uvedené osvědčení dle ustanovení § 4f zákona o obecní policii nemá,
dopouští se přestupku dle ustanovení § 27a odst. 2 písm. a) zákona o obecní policii.
Stejně tak by se obec dopustila dle ustanovení § 27a odst. 2 písm. b) zákona o obecní
policii přestupku, pokud by plněním úkolů obecní policie pověřila podnikající
fyzickou osobu nebo právnickou osobu bez dohledu strážníka s osvědčením uděleným
mu na základě úspěšně vykonané zkoušky odborné způsobilosti MV ČR.
Za oba uvedené přestupky lze obci v přestupkovém správním řízení uložit pokutu
až do výše 20 000 Kč. Zvláštní právní úprava nevylučuje upuštění od potrestání
nebo uložení napomenutí.60 K projednávání tohoto typu přestupku je příslušné
pouze MV ČR bez ohledu na to, o jakou obec se jedná. 61 Z tohoto důvodu je možné
vyvodit, že tyto typy přestupků nelze projednat příkazem na místě dle ustanovení
§ 90 a § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky. S ohledem na povahu a postavení
obce jako veřejnoprávní korporace by to nebylo ani vhodné.

§ 4e odst. 2 zákona o obecní policii
§ 4f odst. 1 zákona o obecní policii
60
Srov. § 27a odst. 4 zákona o obecní policii a § 27a odst. 3 a odst. 5 zákona o obecní policii.
61
§ 28a věta druhá zákona o obecní policii
58
59
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3

ZÁKLADNÍ OKRUHY VĚCNÉ PŮSOBNOSTI62
MĚP SEDLČANY DLE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII

Níže popsaná činnost strážníků MěP Sedlčany vychází primárně z ustanovení
§ 2 zákona o obecní policii a dále z judikatury Nejvyššího soudu ČR (dále jen
„NS ČR“), Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS ČR“), Ústavního soudu ČR
(dále je „ÚS ČR“), provádějícími předpisy a odbornou literaturou.
Toto rozvedení základních úkolů strážníků obecních policií, ve smyslu doplnění
o teorii z komentářů a o další odbornou literaturu, má napomoci k lepší orientaci
strážníků MěP Sedlčany ve výkonu jejich povinností a oprávnění a má tak zakládat
prevenci předcházení zbytečným nedorozuměním a chybám v úkonech strážníků
obecních policií jim literou právních předpisů svěřených.

3.1

Ochrana a bezpečnost osob a majetku

Institut ochrany a bezpečnosti osob a majetku je hlavním úkolem PČR,
jak přímo uvádí ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PČR“). Ve smyslu tohoto zákona
je tato ochrana chápána jako služba veřejnosti a prevence ochrany majetku.
MěP Sedlčany k ochraně a bezpečnosti osob a majetku prostřednictvím
svých strážníků pouze přispívá v rámci zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku na území města Sedlčany. Území města Sedlčany je územím
místní63 působnosti MěP Sedlčany.
Pojem bezpečnost je stejně jako veřejný pořádek neurčitým právním pojmem,
jehož obsah je záležitostí aplikační praxe. Bezpečnost je dle rozhodnutí nejvyšších
soudních instancí ČR64 chápána především jako stav klidu, za něhož nehrozí
nebezpečí, schopnost využívat všechny zdroje k co nejúčinnějšímu eliminování
hrozeb a rizik a k jejich předcházení, zabezpečování i způsob uspokojování
hodnot a potřeb v rámci daného sociálního systému a spolehlivá ochrana
tradičních hodnot, obhajoba i eventuálně možnost prosazování životních zájmů.
Tento úkol je naplňován nejenom využíváním konkrétních oprávnění vůči konkrétním
Věcná působnost vymezuje předmět, okruh věcí, skutkové podstaty právních norem. Zjednodušeně
jde o oblasti, v jakých může MěP Sedlčany působit a k čemu jí právní předpisy zmocňují a jak může
svou způsobnost vykonávat.
63
Místní působnost (též územní působnost) vymezuje určité území, na kterém může MěP Sedlčany
vykonávat úkoly jí svěřené. Vedle území města Sedlčany může MěP Sedlčany vykonávat svou územní
působnost, pokud by město Sedlčany uzavřelo s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu podle zákona
o obcích.
64
Nejvyššími soudními instancemi ČR je NS ČR, NSS ČR (NSS ČR je nejvyšší instancí v oblasti
správního práva, NS ČR oblasti správního práva neřeší). Nad těmito soudy stojí ještě ÚS ČR,
který je chápán jako poslední možná soudní instance ČR a není součástí obecné soustavy soudů ČR.
ÚS ČR může fungovat také jako negativní zákonodárce (ruší již vydané právní předpisy).
U evropských soudních instancí se otázky dotýkající se obecní policie zatím neřešily,
a proto jejich judikatura v Příručce zmíněna.
62
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osobám, ale i preventivní přítomností strážníka MěP Sedlčany ve stejnokroji na místech
veřejnosti přístupných (resp. veřejných prostranstvích65). Není však možné
tuto ochranu chápat jako ochranu nepřetržitou. Z tohoto je rovněž možné vyvodit,
že MěP Sedlčany, i když je na území města Sedlčany zřízena, nemusí fungovat
v nepřetržitém režimu (tzv. forma 24/7). To je možné mj. odvodit z ustanovení
§ 2 písm. a) zákona o obecní policii, které uvádí, že obecní policie přispívá k ochraně
bezpečnosti a majetku osob. Slovo „přispívá“ naznačuje, že strážníci obecní policie
neřeší tuto problematiku komplexně, ale podílejí se na této problematice
především preventivně, podpůrně a s ohledem na závažnost protiprávního
jednání. Rozhodující část tohoto úkolu leží zejména na PČR. Rychlá a efektivní
činnost policejních složek má nepopiratelný odstrašující účinek, který může odradit
řadu potenciálních pachatelů. Vybavení policejních složek výkonnými informačními
a bezpečnostními technologiemi, které umožňují zrychlit první reakci systému,
má rozhodující účinky i v oblasti prevence kriminality.

3.1.1 Co MěP Sedlčany nemůže zajišťovat
Město Sedlčany, resp. jeho orgán MěP Sedlčany, nemůže zajišťovat nepřetržitou
ostrahu majetku fyzických a právnických osob na komerční bázi prostřednictvím pultu
centralizované ochrany obsluhovaným MěP Sedlčany, a to ani zaměstnanci města
Sedlčany zařazenými do MěP Sedlčany, kteří sice vykonávají „podpůrnou“ činnost
pro strážníky MěP Sedlčany, nicméně vždy se bude jednat o úkony spadající do věcné
působnosti MěP Sedlčany. Komerčním základem se dle odborné literatury rozumí
provozování nepřetržité ostrahy majetku na základě koncesované, nebo jiné živnosti
dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „živnostenský zákon“). Strážník MěP Sedlčany nesmí takovouto činnost
vykonávat. Důsledkem by mohlo být mj. rozvázání pracovního poměru. Seznam
výdělečných činností, které jsou v rozporu s výkonem povoláním strážníka
MěP Sedlčany (a nejenom MěP Sedlčany, ale obecní/městské policie jako takové),
obsahuje Příloha č. 9 – Výdělečné činnosti, které strážník MěP Sedlčany nesmí
vykonávat v souběhu s platnou pracovněprávní

smlouvou u města Sedlčany

V případě, že MěP Sedlčany zjistí, že při ochraně a bezpečnosti osob a majetku došlo
nikoli ke spáchání přestupku, ale ke spáchání trestného činu, má i nadále právo zadržet
osobu nebo přiměřeně užít donucovacích prostředků. Musí však neprodleně
zkontaktovat PČR a zadrženou osobu ji předat, příp. přímo strážníci MěP Sedlčany
musí zajistit dopravení osoby na nejbližší obvodní oddělení PČR.

Podle ustanovení § 34 zákona o obcích se veřejným prostranstvím rozumí všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství
jsou nezastavěné prostory mezi budovami v obcích. Tato prostranství jsou přístupná každému
a slouží různým účelům. Veřejné prostranství je určeno k obecnému, tj. veřejnému užívání.
65
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3.1.2 Další přiměřená zajištění
Vzhledem k majetku města Sedlčany, na který MěP Sedlčany zpravidla dohlíží
přednostně před majetkem právnických a fyzických osob, který primárně chrání PČR,
je možné zajistit kontrolu tohoto majetku prostřednictvím alarmových systémů,
které jsou přímo napojeny na poplachový systém, jenž se jako první rozezní
ve služebně MěP Sedlčany. Pod takovéto přiměřené zajištění můžeme podřadit princip
řádného hospodáře ve smyslu města Sedlčany jako řádného hospodáře,
který je obsažen v ustanovení § 38 odst. 5 zákona o obcích. Toto ustanovení hovoří
o tom, že majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením
nebo zneužitím. Majetek města Sedlčany musí být využíván účelně a hospodárně
a ve vztahu k němu musí město Sedlčany jednat s péčí řádného hospodáře.
Využití zaměstnanců MěP Sedlčany, především strážníků, k plnění výše uvedených
ustanovení zákona o obcích je zcela zřejmě tím nejlepším, nejúspornějším
a nejlogičtějším řešením, neboť se jedná o orgán města Sedlčany.
Při případném zásahu v rámci ochrany majetku města Sedlčany je přiměřené zajištění
zpravidla ponecháno na subjektivním posouzení konkrétního strážníka v konkrétní
situaci. Nicméně v případě majetku a s ním spojených majetkových práv je jednodušší
posouzení ohledně užití krajní nouze.66
Při přiměřeném zajišťování musí strážník MěP Sedlčany vždy dbát ochrany majetku
i dalších třetích osob. Například při použití automobilu MěP Sedlčany pro zajištění
neprůjezdnosti podezřelé osoby má spíše ochraňovat ten majetek, na kterém by vznikla
větší skutečná škoda.67 Za cenu zvláštní obliby není zodpovědný.68 Důvodem
je pak ochrana veřejného pořádku, a především pak služba společnosti a veřejnosti,
což je jeden z pilířů, na kterých stojí výkon státní správy i samosprávy.
MěP Sedlčany jako orgán města Sedlčany je chápána jako tzv. „prodloužená ruka“
samosprávy v rámci zajištění místních záležitostí na území města Sedlčany.
Proto se i na MěP Sedlčany vztahují principy státní správy a samosprávy,
které jsou obsaženy v ustanovení § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále je obsahuje správně-právní
teorie. Pokud litera dané právní normy říká, že je MěP Sedlčany správní orgán,
musí se na MěP Sedlčany jako na správní orgán v daném případě nahlížet.69

Čin jinak trestný není trestný, pokud jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného
zákonem. Toto přímo uvádí ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
67
Skutečná škoda představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen
majetek poškozeného, a ušlý zisk (majetkový prospěch) jehož by poškozený jinak pravděpodobně
dosáhl, nebýt škody.
68
Cena zvláštní obliby je mimořádnou cenou, která zohledňuje osobní vztah k určité věci. Na rozdíl
od ceny obvyklé jsou tedy pro její stanovení rozhodující kritéria nemajetkového, subjektivního
charakteru.
69
Např. ustanovení § 63 správního řádu, ustanovení § 127 správního řádu nebo též ukládání sankce
příkazem na místě dle ustanovení § 90 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky.
66
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3.2

Dodržování pravidel občanského soužití

Pojem občanského soužití jako takový nemá svou legální definici. Při definování
pravidel občanského soužití se vychází především z rozhodovací praxe soudů.
Z praktického hlediska, s navázáním na judikaturu nejvyšších soudních instancí ČR,
vychází nejen veřejnoprávní korporace70 z toho, že se jedná o všeobecně
uznávaná pravidla chování a s tím související vzájemné vztahy jednotlivců,
ale i skupin jednotlivců na určitém území. Zjednodušeně se tedy jedná o zvyklosti
dodržované v místě a čase, která se liší zpravidla jen národností, etnikem a časem
(resp. stoletím, desetiletím). Tyto zvyklosti však nesmí porušovat příslušné právní
normy, a to jak soukromého, tak i veřejného práva.71
Formy porušení pravidel občanského soužití se primárně vyvozují
z ustanovení § 7 zákona o některých přestupcích. Úmyslného narušení
občanského soužití se může dopustit jak fyzická, tak i právnická osoba.72
U fyzické osoby se jedná o to, že jinému vyhrožuje újmou na zdraví, jiného nepravdivě
obviní z přestupku, vůči jinému se dopustí schválnosti nebo se vůči jinému dopustí
jiného hrubého jednání. U právnické osoby se jedná o to, že jiného nepravdivě obviní
z přestupku, vůči jinému se dopustí schválnosti nebo se vůči jinému dopustí
jiného hrubého jednání. Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu,
fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu, sem dále řadíme skutkovou podstatu
omezení nebo znemožnění příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků
národnostních menšin, nebo způsobení jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní
menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví,
sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení,
pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách
nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích,
pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav.
Za nactiutrhání, které lze podřadit pod skutkové podstaty zařazené pod ublížení
na cti, dle současné právní úpravy nelze považovat zcela bagatelní jednání,
která nedosahují potřebné intenzity (např. výrok pronesený na veřejnosti
typu „hošánku“). Avšak v současné době dochází v praxi k projednávání
i takových jednání, která z objektivního hlediska nedosahují ani minimální
míry společenské škodlivosti a nemají zásadní dopad do osobní sféry osoby,
vůči níž určitý výrok směřuje. Projednávání takovýchto zjevně bagatelních jednání
přispívá ke zvyšování administrativní zátěže správních orgánů. U nactiutrhání musí jít
Veřejnoprávní korporace je korporace, tedy sdružení osob, která je založena na základě zákona a které
byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Protože je právnickou osobou,
v právních vztazích vystupuje jako samostatný subjekt, může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy apod.
V tomto kontextu hovoříme o obcích jako veřejnoprávních korporacích. Jedná se o obce a kraje.
71
Rozsudek NSS ČR ze dne 9. 10. 2007, č. j. 1 As 26/2007-60.
72
Právnická osoba je pachatelem přestupku, pokud k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické
osoby, která za právnickou osobu jedná a toto jednání naplnilo skutkovou podstatu přestupku,
přičemž toto jednání musí být zároveň vykonáváno v zájmu anebo ve prospěch právnické osoby.
Odpovědností právnické osoby za přestupek není dotčena odpovědnost za přestupek fyzických osob.
Souběh odpovědnosti vyloučen není; jeho posouzení je ale na příslušném správním orgánu.
70
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o skutečnost, že se jedná o výrok urážlivý nebo zesměšňující a dále povědomost
pachatele o tom, že se v dané situaci a v dané skupině obyvatel jedná o výrok hanlivý.
Výrok svou intenzitou musí překračovat nevhodnost, musí být dehonestující
a z objektivního hlediska hrubě urážející.73

3.2.1 Přiměřené zajištění
K okruhu věcné působnosti v oblasti dodržování pravidel občanského soužití
lze pouze definovat, co MěP Sedlčany musí primárně, dle zákona o obecní policii,
vykonávat.
MěP Sedlčany má formy narušení pravidel občanského soužití, pokud je to možné,
řešit primárně formou příkazu na místě. Příkazem na místě je chápáno,
dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky uložení napomenutí,
pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty na místě,
ale pouze se souhlasem obviněného přímo na místě mimo běžné přestupkové
správní řízení před Komisi pro projednávání přestupků. Souhlas obviněného
je dle ustanovení § 92 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky chápán
jako jeho podpis, protože tím stvrzuje skutečnosti v příkazu na místě uvedené a neklade
proti nim odpor. Podpisem příkazového bloku obviněným74 se příkaz na místě stává
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Proti příkazu na místě nelze podat
žádného opravného prostředku. Příkaz na místě je totiž zvláštní formou příkazu,
proto proti němu nelze podat odpor jako v případě běžného příkazu.
Odůvodnění nemožnosti řádného opravného prostředku je skutečnost,
že se příkaz na místě stává pravomocným podpisem obviněného, čímž obviněný
potvrzuje i souhlas s právní kvalifikací jím spáchaného přestupku. Právní moc brání
podání řádného opravného prostředku75. Proti příkazu na místě existuje
pouze přezkumné řízení, které se řídí dle ustanovení § 101 zákona o odpovědnosti
za přestupky a je chápáno jako opravný dozorčí prostředek mimořádný.76
Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto příkazu.
V případě přezkumného řízení příkazu namístě musí být zároveň také naplněny

JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon
o některých přestupcích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Beckova edice komentované
zákony. ISBN 978-80-7400-772-9, bod druhý k § 7 zákona o některých přestupcích.
74
Obviněný je dle ustanovení § 69 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ten, vůči němuž učinil
správní orgán v rámci přestupkového řízení první úkon. Do té doby se na pachatele přestupku nahlíží
jako na podezřelého. Obviněný je dále dle ustanovení § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky
účastníkem přestupkového řízení.
75
Řádný opravný prostředek je odvolání. Odvolání se podává proti nepravomocnému rozhodnutí
správního orgánu v odvolací lhůtě. Odvolací řízení je upraveno v ustanovení § 81 a násl. správního řádu.
Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí. Výrokem se ve správním rozhodnutí rozumí
to, co musí někdo vykonat, nebo co nesmí konat, příp. čeho se má zdržet. Odvolání proti odůvodnění
je nepřípustné. Odvolací lhůta je zpravidla 15 dní (zvláštní zákon může stanovit jinak).
76
Mimořádný opravný prostředek je takový opravný prostředek, který je podán proti rozhodnutí
správního orgánu, které nabylo právní moci. V přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu)
se zkoumá zákonnost rozhodnutí. V případě obnovy řízení (§ 100 a násl. správního řádu)
se vydává rozhodnutí zcela nové, a to na základě podkladů a důkazů, které dříve nebyly a nemohly být
účastníku správního řízení známy.
73
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zákonné podmínky přezkumného řízení dle ustanovení § 100 zákona o odpovědnosti
za přestupky.
Pravomocným a vykonatelným příkazem na místě pak odpadá i skutečnost,
že jsou tyto přestupky pro veřejnou správu velmi nákladné. Právní teorie i praxe
chápe dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití jako jeden
z hlavních úkolů obecní policie jako takové. Zároveň je dle litery správního řádu
nutno uvést, že nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit
(např. v daný okamžik obviněný nedisponuje dostatečnými finančními prostředky),
vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou
s poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě jeho splatnosti (zákon lhůtu přímo neurčuje)
a o následcích nezaplacení. Nezaplacení pokuty stanovené příkazem na místě
je důvodem pro započetí exekučního řízení dle ustanovení § 103 a násl. správního řádu.
K exekučnímu řízení je možné přistoupit právě tehdy, kdy povinný
(ten, kdo má zaplatit pokutu plynoucí z příkazu na místě) tuto povinnost dobrovolně
nesplní. V tomto případě by se jednalo o exekuci na nepeněžitá plnění upravenou
v ustanovení § 106 správního řádu. Exekučním titulem je v tomto případě vykonatelné
rozhodnutí, tj. podepsaný příkaz na místě se všemi svými zákonnými náležitostmi.
Exekuční řízení může být zahájeno vždy pouze na návrh MěP Sedlčany
(resp. města Sedlčany). Následkem takového řízení je příp. udělení dalších pokut,
a to až do výše 100 000 Kč. V tomto případě tedy hovoříme o povinnosti,
kterou není možné vykonat náhradním výkonem ani přímým vynucením.
S ohledem na právní změny je nutno dodat, že příkaz na místě nahradil blokové řízení
(§ 112 odst. 6 zákona o odpovědnosti za přestupky).

3.2.2 Vztah občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.,) a občanského soužití
Špatné sousedské vztahy jsou častým případem přestupkových řízení.
Definici sousedství upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Většina sousedských
sporů spadá právě pod skutkovou podstatu přestupků proti občanskému soužití
dle ustanovení § 7 zákona o některých přestupcích. V těchto situacích,
pokud se nejedná o opakované a závažné spory, by měla MěP Sedlčany směrovat
potencionální účastníky přestupkového řízení k dohodě. Ideální forma této dohody
je písemná, protože je v případě porušení možné takovou dohodu předložit správnímu
orgánu při řešení přestupkové činnosti jako písemný důkaz. Pokud není možné
přistoupit k písemné dohodě (ve formě inominátní smlouvy77 dle ustanovení
§ 1746 občanského zákoníku), je vhodné přistoupit k napomenutí ve formě
příkazu na místě dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Dle Důvodové zprávy k zákonu o některých přestupcích má být uplatněno pravidlo
tzv. „třikrát a dost“. Tzn., že pokud je stejný, či velmi podobný spor řešen v rozmezí
jednoho roku více jak třikrát, má dojít k přísnějšímu zásahu ze strany veřejné moci
Inominátní smlouva v právním slova smyslu znamená smlouvy zákonem nepojmenované,
resp. nejsou přímo v zákoně (zpravidla v občanském zákoníku) jmenovitě uvedeny.
77
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(a to i MěP Sedlčany, jakožto orgánu města Sedlčany, zabezpečující věci místního
pořádku). Dobu jednoho roku lze vyvozovat z promlčecí doby tohoto typu přestupků,
která dle § 30 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky činí právě jeden rok.
Proto nelze přímo generálně hovořit o všech druzích přestupků, pokud se týče pravidla
„třikrát a dost“ ve smyslu promlčecí doby jednoho roku. Obecná právní úprava78
stanovuje kromě promlčecí doby jednoho roku také promlčecí dobu 3 let u přestupků,
za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.
Nevylučuje se ani promlčecí doba odlišná, a to u přestupků, které jsou upraveny
zvláštními právními předpisy. Nutno také dodat, že přílišné ukládání napomenutí
bez tzv. přitvrzení sankce by mohla druhá strana vnímat jako nedostatečnou
a neprofesionální práci strážníků MěP Sedlčany79.

3.3

Dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Sedlčany

Tvorbu právních norem územními samosprávnými celky, resp. orgány územní
samosprávy, upravuje Ústava ČR80 na dvou místech. Dle čl. 79 odst. 3 mohou orgány
samosprávy vydávat na základě a v mezích zákona právní předpisy, a to nařízení,
jsou-li k tomu zákonem zmocněny, a dále v čl. 104 odst. 3, který stanovuje,
že zastupitelstva územních samosprávných celků mohou vydávat v mezích
své samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky.
Před 1. 1. 2009 obce nedisponovaly dostatečnými a efektivními prostředky dohledu
nad akty vlastní normotvorby ve formě obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
Tyto akty vlastní originární normotvorby obcí regulují oblasti života občanů dané obce
a mají vazbu právě na veřejný pořádek. Právě dne 1. 1. 2009 vešla v účinnost novela
zákona o obecní policii, kdy byl tento dohled nad dodržováním originární normotvorby
obcí svěřen obecní policii jako jeden z jejích hlavních úkolů.81 V rámci města Sedlčany
se tedy bude jednat o svěřený úkol MěP Sedlčany, jež vychází ze zákona o obecní
policii.82

§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky
Zde by ze strany takto poškozených občanů města Sedlčany byla přípustná např. forma stížnosti
dle ustanovení § 175 a násl. správního řádu na nevhodné chování správního orgánu. Velmi častým
důvodem nedůsledného postupu v případě MěP Sedlčany je podjatost. Písemná forma stížnosti není
vyžadována. Nevylučuje se, aby stížnost na MěP Sedlčany byla MěÚ Sedlčany zaznamenána písemně
a stěžovatel její znění následně podepsal a prostřednictvím MěÚ Sedlčany stížnost podal písemně.
Při podávání stížnosti se postupuje dle Předpisu města Sedlčany č. RM 1/2018 – Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností. Vzor stížnosti je obsažen i v Příloze č. 9 této Příručky.
80
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(v textu Příručky uvedeno jako „Ústava ČR“).
81
Novela zákona o obecní policii provedená zákonem č. 274/2008 Sb., zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, s účinností od 1. ledna 2009.
82
§ 2 písm. c) zákona o obecní policii
78
79
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Obecně závazné vyhlášky jsou upraveny též v ustanovení § 10 zákona o obcích,
kdy toto ustanovení přímo říká, jaké povinnosti mohou obce v samostatné
působnosti ukládat prostřednictvím obecné závazných vyhlášek. Jedná se o:
- zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména se může obecně
závaznou vyhláškou stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích
v obci jsou takové činnosti zakázány,
- pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovení závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
- zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Není vyloučeno, aby další povinnosti stanovovaly jiné právní předpisy (zákony).83
Přímého zmocnění v zákoně k vydání obecně závazné vyhlášky obcí nemusí existovat,
pokud se nejedná o povinnosti ukládané ve formě daní a poplatků. Ty je možné uložit
pouze na základě zákona.84
Přestupek porušení obecně závazné vyhlášky je dle ustanovení § 4 zákona o některých
přestupcích chápán jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě. Uložení sankce
ve formě příkazu na místě dle ustanovení § 90 a násl. zákona o odpovědnosti
za přestupky není vyloučeno a lze k němu přistoupit.

3.3.1 Přiměřená zajištění
Podle ustanovení § 4 zákona o některých přestupcích je možné uložit za porušení
povinnosti stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje pokutu
až do výše 100 000 Kč včetně. Zároveň se však tato pokuta vztahuje na fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby podnikající stejně, co do výše pokuty.
Součástí tohoto ustanovení je také možnost uložit fyzické osobě nepodnikající
pouze omezující opatření.
Omezujícím opatřením se chápe dle ustanovení § 52 odst. 1 zákona o odpovědnosti
za přestupky zákaz navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa,
kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, popřípadě v povinnosti
zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob
nebo v povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese
nebo násilného chování. Omezující opatření musí být přiměřené povaze
a závažnosti spáchaného přestupku a osobním poměrům pachatele;
lze je uložit pouze spolu se správním trestem, a to nejdéle na dobu 1 roku.
83
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§ 10 písm. d) zákona o obcích
čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ČR
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Omezující opatření lze uložit s účinky též mimo správní obvod správního orgánu,
který je ukládá. Kontrola pak závisí na správním orgánu, který jej uložil.
V případě města Sedlčany je to MěP Sedlčany.
Za přiměřené opatření při porušování obecně závazných vyhlášek je doporučeno,
aby MěP Sedlčany nejdříve provedla poučení u osoby porušující vyhlášku o tom,
že vyhláška existuje a uložila takové osobě napomenutí. I napomenutí85
je dle ustanovení § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky správním trestem
a MěP Sedlčany má napomenutí uložit ve formě příkazu na místě
(§ 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky).
Pokud by však osoba, která porušuje obecně závaznou vyhlášku, ohrožovala sebe,
svůj majetek, okolí nebo zdraví jiných osob a majetek těchto osob, je chápáno
jako přiměřené opatření ze strany MěP Sedlčany uložení pokuty a omezujícího opatření
zároveň. Uložení pokuty příkazem na místě je možné přímo strážníkem MěP Sedlčany
v mezích ustanovení § 91 odst. 2 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky.
Domluva je totiž často v takových případech nemožná, a to např. z důvodu
podnapilosti, agrese nebo celkového kladení odporu osoby, která obecně závaznou
vyhlášku porušuje. Pro uložení pokuty příkazem na místě musí obviněný nebo osoba
jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,
souhlasit se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty
a její výší a s vydáním příkazového bloku. Je-li příkazem na místě ukládána pokuta
nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti (tzn. předmětem příkazu na místě
je finanční plnění), obdrží obviněný příkazový blok. Náležitosti,86 které musí být
v příkazovém bloku uvedeny, jsou stanoveny v ustanovení § 92 zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich.
Vzhledem k efektivnosti, řádné správě a hospodárnosti je vhodné,
aby většina přestupků byla vyřízena příkazem na místě. Zhodnocení situace,
zda postačí napomenutí, nebo je nutné zasáhnout zostřujícími prostředky,
je na každém strážníkovi MěP Sedlčany individuálně. Musí však mít na paměti,
Při uložení napomenutí musí MěP Sedlčany upozornit pachatele na důsledky protiprávního jednání,
které mu podle zákona hrozí, pokud by se jednání, za které je mu uloženo napomenutí, dopustil znovu.
Důvodem, proč má být napomenutí uloženo ve formě příkazu na místě, je možnost evidování i této formy
správního trestu a v případě opakování (recidivy) je možné uložit přísnější správní trest.
86
Jméno (popř. jména) a příjmení obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou, a název právnické osoby, datum narození obviněného nebo IČO,
pokud je obviněným právnická nebo podnikající fyzická osoba, adresa místa trvalého pobytu obviněného
nebo osoby jednající za obviněného, popřípadě adresa místa hlášeného pobytu cizince, má-li hlášený
pobyt na území ČR či adresa sídla obviněného, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nebo
adresa místa, kde se nachází jeho nemovitý majetek, nebo adresa místa, kde vykonává svoji činnost
v případě, že na území ČR nemá sídlo nebo je nelze zjistit a má na území ČR nemovitý majetek
nebo zde vykonává svoji činnost, podpis obviněného nebo osoby jednající za obviněného,
který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, popis skutku s označením místa, času a způsobu
jeho spáchání nebo v případě záruky za splnění povinnosti popis skutkových zjištění, právní kvalifikace
skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je povinnost ukládána,
výše uložené pokuty nebo záruky za splnění povinnosti, označení MěP Sedlčany, včetně jména
a příjmení a služebního čísla strážníka a jeho podpis, datum a místo vydání příkazového bloku a poučení,
že podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
85
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že opakované uložení sankce napomenutí nevede k ničemu jinému, než opakovanému
porušování obecně závazné vyhlášky a takovému chování se musí předcházet.
Opět je tedy vhodné užít pravidlo „třikrát a dost“ za použití přiměřených sankcí.

3.4

Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních
komunikacích

Vedle zákona o obecní policii je také důležitým předpisem pro výkon činnosti
MěP Sedlčany zákon o silničním provozu. Tento zákon stanovuje strážníkům
MěP Sedlčany řadu oprávnění, povinností, ale i výjimek. Důvodem, proč je v této
kapitole zmínka o tomto předpisu a proč se z něj primárně vychází, je zmínka
v ustanovení § 2 písm. d) zákona o obecní policii a patří tedy k základním okruhům
věcné působnosti MěP Sedlčany jí uložené zákonem o obecní policii.
O obecní policii (resp. strážnících) se zmiňuje již ustanovení § 2 zákona o silničním
provozu, který vymezuje většinu pojmů dotýkajících se zákona o silničním provozu.
Zde se u pojmu křižovatka s řízeným provozem uvádí, že tato křižovatka je řízena
jak světelnými signály, tak příp. i doprovodnými akustickými signály
nebo mj., i strážníkem obecní policie.87 Nutno uvést, že toto řízení a veškerá oprávnění,
povinnosti a výjimky zákona o silničním provozu, která se dotýkají strážníků
MěP Sedlčany mohou strážníci MěP Sedlčany vykonávat pouze na území
města Sedlčany.
K projednávání záležitostí týkajících se přestupků a jiné agendy spojované se zákonem
o silničním provozu, je příslušný dle ustanovení § 125h tohoto zákona Odbor dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. V případě uložení správního trestu ve formě
příkazu na místě je vždy příslušná MěP Sedlčany. Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Sedlčany ukládá správní tresty pouze ve správním řízení
přestupkovém.
Strážníci MěP Sedlčany vykonávají úkoly jim svěřené zákonem o silničním provozu
jen tam, kde je uvedeno „strážník“ nebo „obecní policie“. Policistou je dle zákona
o silničním provozu chápán pouze příslušník PČR dle zákona o PČR.

3.4.1 Oprávnění strážníka dle zákona o silničním provozu
Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona o silničním provozu je strážník
MěP Sedlčany oprávněn vyzvat řidiče k tomu, aby se podrobil vyšetření
podle Protikuřáckého zákona, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou
látkou. Tímto vyšetřením se rozumí tzv. orientační vyšetření PČR, Vojenské policie,
obecní policie, zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře dechovou zkouškou pomocí
homologovaného analyzátoru alkoholu v dechu, popřípadě odběrem slin nebo stěrem

87

§ 2 písm. y) zákona o silničním provozu
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z kůže nebo sliznic.88 Z tohoto lze tedy vyvodit, že orientační vyšetření může provést
i strážník MěP Sedlčany. Nevylučuje se zároveň, aby bylo následně provedeno lékařské
vyšetření v případě pochybností o relevantnosti výsledku orientačního zjištění
na přítomnost omamných látek v těle provedeného strážníkem (a to i na základě žádosti
řidiče).
Dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
oprávněn vyzvat řidiče, aby mu předložil ke kontrole lékařské potvrzení dokládající
zdravotní důvody, pro které může řidič požívat výjimek, které umožňuje
zákon o silničním provozu, příp. jiný právní předpis související s provozem
na pozemních komunikacích. Dle ustanovení § 6 odst. 8 v návaznosti na ustanovení
§ 6 odst. 7 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany oprávněn vyzvat řidiče
k tomu, aby mu předložil řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla,
pokud řídí motorové vozidlo v rámci své profese v pracovní době, dále také průkaz
profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem EU,
Velkou Británií nebo Švýcarskou konfederací (to neplatí, pokud je tento záznam
zaznamenán v řidičském průkazu) a dále, v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3,
O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T2 s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h,
předložit strážníkovi MěP Sedlčany doklad o poslední technické silniční kontrole,
pokud byla provedena na území jiného členského státu EU a doklad o poslední
pravidelné technické prohlídce, pokud jde o vozidlo registrované v jiném členském
státu EU.
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
oprávněn vyzvat učitele autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla
[kterým je chápán z pohledu ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) jako žadatel
o řidičské oprávnění, ten, kdo skládá zkouškou z řízení motorového vozidla,
či se jedná o osobu, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku
v rámci tohoto přezkoušení], aby se podrobil vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky.
Dle ustanovení § 27 odst. 5 zákona o silničním provozu může strážník MěP Sedlčany
rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.
Vozidlo je odstraněno na náklad jeho provozovatele. Tímto nemůže být dotčeno
zastavení na vyhrazeném parkovišti na dobu nejvýše 3 minut při současném neomezení
oprávněného uživatele vyhrazeného parkoviště, neboť v takovém případě jde o řádné
užití vyhrazeného parkoviště.89 Neoprávněné stání vozidla na vyhrazeném parkovišti
KOVALČÍKOVÁ, Daniela. Zákon o provozu na pozemních komunikacích: komentář. 2. vydání.
V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-418-6,
str. 27 a str. 28.
89
Vyhrazeným parkovištěm je mj. chápáno i parkoviště např. u Lidlu, Billy
(tzv. soukromá účelová komunikace). Užívání této komunikace jiným způsobem, než jak je zákonem
uvedeno, je zvláštním užíváním dle zákona č. 13/1997 Sb. Zvláštní užívání je možné pouze na základě
povolení Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany, které je vydáno na základě povolení
vlastníka této pozemní komunikace. Soukromé účelové komunikace se do tohoto povolení nepočítají,
nicméně je nutné povolení vlastníka. Porušení zvláštního užívání nebo zvláštní užívání komunikace
88
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je možné postihnout pokutou jako přestupek, neboť jde o porušení ustanovení
§ 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním provozu, které zakazuje zastavit a stát
na vyhrazeném parkovišti s vozidlem, pro které není parkoviště vyhrazeno.
Pokutu může uložit v příkazním řízení příslušník PČR nebo strážník MěP Sedlčany,
jinak je k udělování sankcí v přestupkovém řízení příslušný Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Sedlčany. V případě, že řidič sedí v automobilu a nezaplatil
poplatek za užívání vyhrazeného parkoviště, má být strážníkem MěP Sedlčany
vyzván k zaplacení poplatku, je-li stání na parkovišti zpoplatněno nebo k okamžitému
opuštění místa vyhrazeného stání za poplatek. Pokuta takovému řidiči může
být uložena až po neuposlechnutí výzvy strážníka MěP Sedlčany. Výzvu strážník
MěP Sedlčany může užít až po uplynutí výše zmíněného tříminutového pravidla.
Dle ustanovení § 45 odst. 4 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
oprávněn zajistit odstranění vozidla, které je překážkou na pozemní komunikaci.
Při rozhodování o odtažení vozidla zkoumá strážník MěP Sedlčany nejdříve,
zda stojící vozidlo skutečně tvoří překážku provozu. Obdobně to platí i o vozidle
neoprávněně stojícím na vyhrazeném parkovišti,90 i když zde nejde o překážku provozu
v obecném smyslu, ale jde o porušení zákazu a omezení řidiče vozidla,
pro které je parkoviště vyhrazeno, nikoli o překážku na pozemní komunikaci.
Dle ustanovení § 51 odst. 1 a odst. 2 zákona o silničním provozu jsou strážníci
MěP Sedlčany (stejně jako příslušníci hasičských záchranných sborů, příslušníci
ozbrojených sil a ozbrojených sborů) oprávněni při plnění jejich úkolů, civilní ochraně,
ochraně před nakažlivou nemocí přepravovaných nebo i nepřepravovaných osob,
při živelní pohromě přepravovat fyzické osoby v ložném prostoru91.
Dle ustanovení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
oprávněn požadovat prokázání totožnosti přepravované fyzické osoby,
která označila vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením
(bez ohledu na skutečnost, že je vlastníkem nebo řidičem tohoto vozidla),
svým ZTP nebo ZTP/P průkazem, který jí opravňuje k užívání takového parkovacího
průkazu a umožňuje požívat výjimky stanovené zákonem o silničním provozu
a na základě jiných právních předpisů.
Dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu je strážník
MěP Sedlčany oprávněn zastavit vozidlo na území města Sedlčany jen tehdy,
pokud je ve stejnokroji strážníků MěP Sedlčany. Může zastavit vozidlo
jen před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob,
jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, anebo jestliže řidič

bez povolení je chápáno jako přestupek podle § 42a odst. 1 písm. b) a § 42b odst. 1 písm. b) zmíněného
zákona a není možné za takové přestupky uložit příkaz na místě. Tzn., že řešení těchto přestupků
není v kompetenci MěP Sedlčany, ale v kompetenci Odboru dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Sedlčany.
90
§ 27 odst. 6 zákona o silničním provozu
91
Ložným prostorem se rozumí takový prostor auta (motorového vozidla), který je určen pro přepravu
nákladu.
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vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti a plynulosti pro-vozu na pozemních komunikacích.
Strážník MěP Sedlčany vozidlo, dle ustanovení § 79 odst. 2 zákona o silničním
provozu, zastaví buďto vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem
a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.
Z jedoucího vozidla dává strážník MěP Sedlčany toto znamení kýváním paže nahoru
a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Strážník MěP Sedlčany může
z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ ze směru jízdy
zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.
Dle ustanovení § 79a zákona o pozemních komunikacích je strážník MěP Sedlčany
oprávněn, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
měřit rychlost vozidel s tím, že tuto činnost vykonává výhradně na místech
určených PČR. Přitom postupuje v součinnosti s PČR.
Dle ustanovení § 122 odst. 5 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
oprávněn nahlížet do Centrálního registru řidičů.92

3.4.2 Povinnosti strážníka dle zákona o silničním provozu
Dle ustanovení § 6b odst. 4 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
povinen přivolat PČR, pokud je předloženo osvědčení o registraci vozidla,
které nebylo možné zadržet při technické silniční kontrole nebo při objasňování
dopravní nehody, při které byla zjištěna nebezpečná závada, která vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích nebo nepříznivého působení provozu vozidla
na životní prostředí. Řidič je povinen setrvat na místě do příjezdu PČR.
V případě nutnosti je strážník MěP Sedlčany povinen řidiče do příjezdu PČR zadržet
a užít donucovacích prostředků.
Dle ustanovení § 69 zákona o silničním provozu s návazností na ustanovení
§ 75 odst. 8 a 9 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
povinen usměrňovat svými pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě,
že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a PČR není schopna tuto činnost zajistit sama. Například z důvodu kolapsu dopravy
nebo nadměrného ztrácení dopravních značek. Strážník MěP Sedlčany je povinen
při
usměrňování
provozu
užívat
pokynů
stanovených
v ustanovení
§ 75 odst. 1, odst. 3 a odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Centrální registr řidičů je rozsáhlá celostátní evidence, zahrnující evidenci a výrobu řidičských
průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, evidenci přestupků a jejich statistiky, bodový systém,
evidenci řidičských oprávnění, osvědčení a průkazů profesní způsobilosti, školení bezpečné jízdy,
zákazů řízení motorových vozidel, pozbytí práva k řízení motorových vozidel a dalších souvisejících
údajů. Spravuje jej MD ČR.
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Strážník MěP Sedlčany řídí provoz na pozemních komunikacích změnou postoje
a pokyny paží; přitom používá směrovku,93 kterou drží v pravé ruce.
Jeho pokyny znamenají pro řidiče i chodce:
- „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí strážník čelem nebo zády; řidič je povinen
zastavit vozidlo,
- „Pozor!“, vztyčí-li strážník paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou;
řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen
se připravit k jízdě; řidič jedoucí ve směru předtím volném je povinen
zastavit vozidlo; je-li však již tak blízko, že by nemohl bezpečně zastavit
vozidlo, smí pokračovat v jízdě,
- „Volno!“ pro směr, ke kterému stojí strážník bokem; řidič může pokračovat
v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo,
- má-li strážník pravou paži předpaženou a levou upaženou, znamená
to „Stůj!“ pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému
boku strážníka a „Volno“ pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku
strážníka; řidič přijíždějící směrem k zádům a pravému boku strážníka
je povinen zastavit vozidlo; řidič přijíždějící k levému boku strážníka
může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit
vpravo nebo vlevo; řidič přijíždějící směrem k čelu strážníka smí odbočovat
jen vpravo; chodci smějí přecházet vozovku jen za zády strážníka.
Při pokynech „Stůj!“ a „Volno“ může strážník upažit obě nebo jednu paži;
obě paže může připažit, postačí-li k řízení provozu postoj. Neplatí to však v případech,
které jsou popsány v poslední odrážce. Dále strážník může dávat i jiné pokyny,
například „Zrychlit jízdu!“ vodorovným kýváním paže přes střed těla
nebo „Zpomalit jízdu!“ kýváním paže nahoru a dolů. K zdůraznění svého pokynu
může strážník užít znamení píšťalkou. Tyto pokyny strážníka jsou zároveň nadřazeny
přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
Tuto povinnost je možné zařadit i mezi oprávnění strážníka dle zákona o silničním
provozu. Dopravu může strážník MěP Sedlčany usměrňovat a řídit i ze své vlastní
iniciativy. Pokyny, které strážník MěP Sedlčany vykonává, a to včetně způsobu
jejich provedení, platí i v případě, kdy se bude jednat o oprávnění a nikoli povinnost
strážníka MěP Sedlčany řídit dopravu svými pokyny.94

Užití směrovky není bezpodmínečně právními předpisy vyžadováno, ale pro ujasnění ukazovaných
pokynů je směrovka doporučována. Směrovkou se v tomto případě rozumí ruční návěstní pomůcka
k ukazování směru; např. černobíle pruhovaná nebo reflexní hůlka.
94
Obrazové vymezení uvedených pokynů obsahuje Příloha č. 2 – Obrazové znázornění řízení
provozu pokyny strážníka MěP Sedlčany.
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Dle ustanovení § 118a odst. 4 zákona o silničním provozu je strážník MěP Sedlčany
povinen při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
zabránit odjezdu vozidla a odstavit jej z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích mimo vozovku, přivolat PČR a počkat na její příjezd,
pokud:
- vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích,
- je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
- řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, nebo
- je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito při dopravní nehodě a řidič z místa
nehody ujel.
Nebo řidič:
- je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu,
při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
- ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast
a kterou byl povinen oznámit PČR podle § 47 odst. 3 písm. b) zákona
o silničním provozu,
- je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku
během jízdy,
- je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době
po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
- se přes výzvu policisty nebo strážníka podle § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g)
zákona o silničním provozu odmítl podrobit vyšetření ke zjištění,
zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
- řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění
pro příslušnou skupinu vozidel, nebo držitelem řidičského oprávnění
nikdy nebyl,
- řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest
nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel.
Dle ustanovení § 123b odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu má MěP Sedlčany
povinnost doručit Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany
oznámení o započtení bodů řidiče do tří pracovních dnů ode dne,
kdy k této události došlo.
Dle ustanovení § 124 odst. 3 zákona o silničním provozu je MěP Sedlčany povinna,
za účelem zajišťování informovanosti veřejnosti o situacích v provozu na pozemních
komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, poskytovat MD ČR aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o spolupráci mezi státní
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správou a samosprávou. Státní správu zde představuje MD ČR a orgán samosprávy
MěP Sedlčany (město Sedlčany).

3.4.3 Výjimky z věcné působnosti zákona o silničním provozu
Profesní způsobilost, která je nutná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona
o silničním provozu pro řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, se nevztahuje podle ustanovení
§ 3 odst. 5 písm. b) zákona o silničním provozu na vozidla používaná MěP Sedlčany.
Dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu se povinnost být
za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem (pokud jím je sedadlo
povinně vybaveno dle zákona č. 56/2001 Sb.,95) na řidiče vozidla MěP Sedlčany
při plnění úkolů a povinností MěP Sedlčany nevztahuje. Dále se dle ustanovení
§ 6 odst. 3 písm. b) zákona o silničním provozu nevztahuje na strážníky MěP Sedlčany
povinnost
přepravovat
dítě
v autosedačce
se
zapnutým
airbagem,
přepravovat dítě převyšující 150 cm a 36 kg jen, je-li připoutáno bezpečnostním pásem,
ovšem jen tehdy, kdy MěP Sedlčany plní své povinnosti jí uloženými
právními předpisy.
Dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o silničním provozu se na strážníky MěP Sedlčany
nevztahují povinnosti přepravované osoby, kterými jsou:
- být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo
povinně vybaveno (dle zákona č. 56/2001 Sb.,),
- užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu
(dle zákona č. 56/2001 Sb.,), kterou má nasazenou a řádně připevněnou
na hlavě,
- neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla; tímto se chápe
takové chování, jako je např. otáčení MěP Sedlčany na křižovatkách,
kde je otáčení zakázáno, stát na pozemní komunikaci, kde místní úprava stání
zakazuje, ale vždy jen se zapnutými modrými výstražnými světly,
která jsou příp. doprovázeny akustickými signály,
- dbát pokynů řidiče, zejména při nastupování do vozidla a vystupování
z něj (pouze v případě zapnutých modrých výstražných světel, které jsou
příp. doprovázeny akustickými signály).
Dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona o silničním provozu se zákaz zastavení nevztahuje
na řidiče vozidla MěP Sedlčany. To však platí pouze v případě plnění úkolů
a povinností MěP Sedlčany.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů.
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Dle ustanovení § 60a odst. 7 zákona o silničním provozu se zákaz provozování
osobního přepravníku, který může být uložen nařízením města Sedlčany
(nebo jiné obce, na jejímž území MěP Sedlčany působí na základě veřejnoprávní
smlouvy96), na MěP Sedlčany při plnění jejich povinností nevztahuje.
Příslušný strážník MěP Sedlčany užívající osobní přepravník je však povinen neohrozit
bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

3.4.4 Oprávnění a povinnosti strážníka podle zákona o silniční dopravě
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silniční dopravě“), upřesňuje kontrolu taxislužby
prováděnou strážníky obecních policií. K tomu, že kontrola na úseku výkonu
taxislužby má spadat i do kompetence obecní policie se opakovaně přiklonil i NSS ČR,
který konstatoval: „K poukazu stěžovatele na skutečnost, že oprávnění obecní policie
ke kontrole řidičů taxislužby stanoví výslovně až zákon o silniční dopravě
(jedná se o § 37 odst. 2 tohoto zákona, podle kterého obecní policie při odhalování
přestupků na úseku taxislužby podle tohoto zákona kontroluje, zda je vozidlo taxislužby
stanoveným způsobem označeno a vybaveno, zda je taxislužba provozována způsobem
předepsaným tímto zákonem a zda řidič taxislužby dodržuje povinnosti stanovené
tímto zákonem; řidič taxislužby je povinen umožnit strážníkům obecní policie výkon
tohoto oprávnění). NSS ČR uvádí, že toto zpřesnění právní úpravy pouze potvrzuje
závěr, že obecní policie je oprávněna odhalovat přestupky v silniční dopravě
na úseku taxislužby.“97
Ačkoliv jsou přestupky na úseku taxislužby obsaženy v ustanovení
§ 34e odst. 1 a odst. 2 a v ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) a písm. i)
a odst. 2 písm. i) až písm. x) zákona o silniční dopravě, je strážník MěP Sedlčany
oprávněn příkazem na místě projednat pouze přestupky podle ustanovení § 34e odst. 2
zákona o silniční dopravě (potažmo ustanovení § 36 odst. 6 zákona o silniční dopravě).
Strážník obecní policie je tedy oprávněn příkazem na místě postihnout pouze řidiče
taxislužby, pokud naplní skutkovou podstatu přestupku uvedeného v ustanovení
§ 34e odst. 2 zákona o silniční dopravě. V ostatních případech uvedených v ustanovení
§ 34e zákona o silniční dopravě je možné udělit správní trest též příkazem na místě,
ale je k tomu věcně příslušný jiný orgán, a to orgán PČR. A dále přestupky
dle ustanovení § 34e odst. 3 zákona o silniční dopravě je vedle orgánu PČR
oprávněn projednat příkazem na místě také místně příslušní celní úřad.
Podle ustanovení § 35g odst. 1 zákona o silniční dopravě je strážník MěP Sedlčany
při provádění kontroly v oblasti taxislužby oprávněn vybírat kauci podle ustanovení

Veřejnoprávní smlouvou rozumí taková smlouva, kterou obec nebo obce, které nezřídily
obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávným celku (kraji),
která obecní policii zřídila. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude obecní policie obce,
která jí zřídila, vykonávat úkoly na území obce, která ji nezřídila. Veřejnoprávní smlouva vyžaduje
ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu. O uděleném souhlasu rozhoduje
krajský úřad v přenesené působnosti. Náležitosti veřejnoprávní smlouvy upravuje správní řád.
97
Rozsudek NSS ČR, ze dne 18. 12. 2013, č. j. 4 As 143/2013-35.
96
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§ 35c odst. 1 zákona o silniční dopravě. Na oprávnění a činnost MěP Sedlčany
se ustanovení § 35c a ustanovení § 35d zákona o silniční dopravě použijí obdobně.
Jak vyplývá z legislativních pravidel vlády, slovo „obdobně“ ve spojení s odkazem
na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení
se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu.98 Podle ustanovení
§ 35c zákona o silniční dopravě je strážník MěP Sedlčany oprávněn vybírat kauci
v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý
ze spáchání přestupku podle zákona o silniční dopravě, nebo od fyzické osoby
podezřelé ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě
(v tomto případě se jedná o takovou fyzickou osobu, která vykonává práci řidiče
taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby), je-li důvodné podezření,
že se budou vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty
bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popř. nebylo vůbec možné.
Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního
jednání a rozsahu způsobené škody. Při výběru kauce strážník MěP Sedlčany
poučí řidiče, který zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a vystaví
ve čtyřech vyhotoveních písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém musí být
uveden důvod uložení kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení
o přestupku a protokol o výsledcích kontroly. Věcně a místně příslušným orgánem
je Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Strážník MěP Sedlčany
předá jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce a protokolu řidiči a dvě vyhotovení
spolu s kaucí nejpozději do dvou pracovních dnů předá Odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Sedlčany.
Dle ustanovení § 35d zákona o silniční dopravě, je strážník MěP Sedlčany oprávněn
vybrat kauci podle ustanovení § 35c zákona o silniční dopravě. Pokud řidič kauci
na výzvu nesloží, přikáže strážník MěP Sedlčany řidiči, který pro tyto účely zastupuje
dopravce, jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a zabrání mu v jízdě použitím
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla,99 nebo řidiči zakáže pokračovat
v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.
Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním
a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce nebo fyzické osoby
podezřelé ze spáchání přestupku podle ustanovení § 34e odst. 1 písm. a)
zákona o silniční dopravě. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované
osoby není jeho odstavením dotčena. Při postupu podle ustanovení § 35d odst. 1
zákona o silniční dopravě poučí strážník MěP Sedlčany řidiče o podmínkách uvolnění
vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví ve čtyřech vyhotoveních potvrzení
o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou.
V potvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů k vozidlu a dokladů
souvisejících s prováděnou přepravou, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán
Právní teorie tento jev označuje jako analogia legis, neboli užití jedné normy v rámci jednoho
právního předpisu. Pokud se jednalo o tzv. obdobné užití právní normy z jiného právního předpisu,
jednalo by se o tzv. analogia iuris.
99
Tímto technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla je primárně chápána tzv. botička.
98

63

příslušný k vedení řízení o přestupku. Strážník MěP Sedlčany předá jedno vyhotovení
potvrzení podle ustanovení § 35d odst. 3 zákona o silniční dopravě řidiči
a dvě vyhotovení, spolu s kaucí a protokolem o výsledcích kontroly,
nejpozději do dvou pracovních dnů po složení kauce Odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Sedlčany. Jestliže nebude kauce složena do 72 hodin
od zjištění porušení, budou Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany
k vedení řízení o přestupku, spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem
o výsledcích kontroly, předány i doklady k vozidlu a doklady související
s prováděnou přepravou. V takovém případě lze kauci do dne vydání rozhodnutí
o přestupku složit na účet Odboru ekonomického MěÚ Sedlčany, který je příslušný
k vybírání správních poplatků a pokut stanovených jinými odbory MěÚ Sedlčany
a Komisí pro projednávání přestupků. Obor ekonomický MěÚ Sedlčany vystaví
potvrzení o převzetí kauce podle ustanovení § 35c odst. 2 písm. a) zákona o silniční
dopravě a zašle jej osobě podezřelé z přestupku. Strážník MěP Sedlčany zajistí
neprodleně uvolnění vozidla nebo zajistí neprodlené vrácení dokladů k vozidlu
a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, jestliže byla složena kauce
strážníkovi MěP Sedlčany:
- Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany, neshledal na základě
předaných podkladů důvody k zahájení správního řízení o přestupku,
- správní řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně
zastaveno, nebo
- byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené ve správním řízení o přestupku
podle zákona o silniční dopravě.
Ustanovení o zabránění v jízdě se nepoužije v případě taxislužby provozované
vozidlem cestujícího. Kauce je vratná pouze v případě, pokud je příslušným právním
předpisem, na jehož základě byla složena, označena jako vratná.
V souvislosti s oprávněním strážníka MěP Sedlčany v oblasti taxislužby
zákon o silniční dopravě dále stanoví, že řidič vozidla je povinen umožnit
strážníku MěP Sedlčany přístup k záznamovému zařízení a taxametru100
a strážník MěP Sedlčany je oprávněn odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby
(§ 21c odst. 7 zákona o silniční dopravě).

3.4.5 Přiměřená zajištění
Zákon o silničním provozu upravuje své speciální skutkové podstaty přestupků
a stanovuje za ně sankce ve smyslu lex specialis101 vůči zákonu o odpovědnosti
za přestupky. To však neznamená, že nikdy nelze užít i obecné právní opravy,
§ 34 odst. 4 zákona o silniční dopravě
Lex specialis znamená zákon speciální. Obecně je zákon speciální ten, který danou skutečnost
upravuje blíže a konkrétněji a v zákoně je často vymezen „není-li upraven jinak“ či „zvláštní předpis
stanoví“. Např. když správní řád definuje účastníky správního řízení a zákon o odpovědnosti
za přestupky též, tak se v případě přestupkového řízení postupuje v otázkách účastníků řízení dle zákona
o odpovědnosti za přestupky. Nutno dodat, že specialita jednotlivých právních předpisů se může
v jednotlivých ustanoveních právních předpisů lišit. V některých ustanoveních může být v povaze lex
specialis zákon o obcích vůči správnímu řádu a někdy zase naopak.
100
101
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konkrétně zákona o odpovědnosti za přestupky. Jako příklad lze uvést ustanovení
§ 45 zákona o odpovědnosti za přestupky o napomenutí nebo ustanovení
§ 48 zákona o odpovědnosti za přestupky o propadnutí věci. Toto však neplatí,
pokud zákon přímo vylučuje jiný druh správního trestu.
Podle ustanovení § 124 odst. 13 zákona o silničním provozu je MěP Sedlčany
oprávněna projednat příkazem na místě přestupky podle ustanovení
§ 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11 zákona o silničním provozu a přestupky
podle zákona o silničním provozu spáchané porušením místní nebo přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla
na pozemní komunikaci nebo porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole,
jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání
osobního přepravníku. Podle § 128 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích
je MěP Sedlčany povinna zaslat do tří pracovních dnů po projednání přestupku
Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany oznámení o uložení
pokuty příkazem na místě za přestupek podle zákona o silničním provozu,
za který nesmí být uložena pokuta vyšší než 1 000 Kč nebo za který lze přičíst body
dle Přílohy zákona o silničním provozu v bodovém hodnocení řidičů,
bude-li se jednat o řidiče motorového vozidla.102

3.5

Ochrana veřejného pořádku

Dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích a následně také z ustanovení
§ 10 písm. a) zákona o obcích vyplývá, že do samostatné působnosti obce patří ochrana
veřejného pořádku. K zajištění tohoto úkolu je město Sedlčany dle ustanovení
§ 10 písm. a) zákona o obcích oprávněno ukládat v samostatné působnosti
obecně závaznou vyhláškou povinnosti osobám na území města Sedlčany
se pohybujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Podíl MěP Sedlčany na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
je v této oblasti významný.
V případě, že je veřejný pořádek narušen, činí MěP Sedlčany nezbytná opatření
k jeho obnovení. Ke vztahu obce a ochrany veřejného pořádku NSS ČR
ve svém rozsudku ze dne 29. 3. 2013, č. j. 4 As 75/2012-28, uvedl: „Pokud se obec
v samostatné působnosti rozhodne působit v oblasti ochrany veřejného pořádku,
musí i tak vybírat z prostředků (pravomocí), které jí zákon k tomu dává.
Z pohledu zákona o obecní policii pouze obecní policie, a nikoli obec,
má zákonem uloženou povinnost zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku.“
Z tohoto tedy vyplývá, že město Sedlčany není odpovědno za nedůsledná a protiprávní
jednání jednotlivých strážníků MěP Sedlčany v rámci zabezpečování veřejného
pořádku i přes to, že MěP Sedlčany nemá právní subjektivitu. Tuto skutečnost
potvrzuje také rozsudek NSS ČR ze dne 7. 6. 2018, č. j. 10 As 15/2018-36.
Přehled jednání spočívající v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu
na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání (Příloha k zákonu o silničním provozu).
102
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K plnění ochrany veřejného pořádku jakožto hlavního úkolu obecní police
NSS ČR ve svém rozsudku ze dne 18. 5. 2017, č. j. 9 As 33/2017-16 uvedl:
„Postup městské policie představoval naplnění jejího úkolu v podobě podílení
se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, pro což je podklad
v ustanovení § 2 písm. e) zákona o obecní policii.“ Šlo o proporcionální jednání,103
po úpravě vstupu ze strany městské policie a dodatečné úpravě ze strany stěžovatele
byl saturován104 zájem na zvláštní ochraně dětí a mladistvých a současně umožněn
vstup mezi panely pro zájemce, čímž byl respektován smysl daného shromáždění.
NSS ČR přitakává krajskému soudu i v úvahách, že pravomoc městské policie bdít
nad veřejným pořádkem je dána i na místech, kde se koná shromáždění,
a též i při průběhu samotného shromáždění. Není nejmenšího důvodu pravomoc
městské policie svěřenou jí v daném ohledu v § 2 písm. e) zákona o obecní policii
omezovat, ve vztahu ke shromážděním dle zákona o právu shromažďovacím.
Městská policie tak může, jsou-li splněny zákonné podmínky a je-li z hlediska
operativně-taktického a místních podmínek dána taková možnost, usměrnit
některý z dílčích projevů spojených s výkonem práva se pokojně shromažďovat,
které narušují veřejný pořádek. Právní úprava v zákoně o obecní policii tak dává
podmínky pro to, aby policejní zákrok odstranil porušení veřejného pořádku,
ale stále umožnil výkon práva pokojně se shromažďovat.105

3.5.1 Přiměřená zajištění
Nutno zdůraznit, že MěP Sedlčany, jakožto hlavní orgán města Sedlčany při dohledu
nad plněním obecně závazných vyhlášek (toto vyplývá ze zákona o obecní policii
a zákona o obcích), musí znát nejen jejich správné znění, ale také jejich podrobný
výklad, a to z důvodu zamezení existence jejich dvojího výkladu a možnosti následné
neurčitosti, která vede k nežádoucímu stavu právní neurčitosti právních předpisů.
K vymezení jednotného výkladu pak slouží důvodové zprávy k obecně závazným
vyhláškám, které vydává MěÚ Sedlčany ze své vlastní inciativy a pro právní určitost
a jejich odůvodnění.

3.6

Prevence kriminality na území města Sedlčany

Mezi další úkoly MěP Sedlčany jí uložené zákonem o obecní policii patří i podílení
se na prevenci kriminality ve městě Sedlčany. Předcházení trestné činnosti lze činit
také právě prostřednictvím opatření prevence kriminality, jimiž se rozumí cílené,
plánovité, koordinované a komplexní působení na příčiny a podmínky,
které trestnou činnost vyvolávají či umožňují, s cílem takovému jednání
předcházet. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky územních
samosprávných celků. MV ČR definuje prevenci kriminality jako oblast,
Princip proporcionality znamená přiměřenost. V praxi to znamená, že když se rozhoduje mezi dvěma
právy dvou osob, je nutné rozhodnout pro právo přiměřenější a oprávněnější, pro které nasvědčuje
např. více právních norem, předpisů.
104
uspokojen
105
Rozsudek NSS ČR ze dne 18. 5. 2017, č. j. 9 As 33/2017-16.
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která zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené
státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující
k předcházení páchání kriminality a snižování obav z jejího možného páchání
a následků (jak pro oběti, tak i pro pachatele).
Do prevence kriminality patří taková opatření, jejichž cílem či důsledkem
je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků,
ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí,106 nebo působením
na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Byť vyšetřování trestných činů
je úkolem PČR, mnohá trestná činnost začíná bagatelními prohřešky,
které se následně vyvinou v naplnění skutkové podstaty přestupků,107
které v mnoha případech, především u nezletilých, přerůstají v trestnou činnost.
Jedná se tedy o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování
veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných
činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně-patologických jevů,
z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Z hlediska účinnosti
jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni,
do níž jsou zapojeny orgány veřejné správy, PČR, nevládní organizace
a další instituce působící v daných krajích a obcích.
Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení
působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby
i možnosti. Městská policie plní ve městech obdobné velikosti jako je město Sedlčany
nezastupitelnou roli při realizaci programů prevence kriminality. Toto se zaměřuje
na děti, mladistvé, starší spoluobčany a „rizikové“ skupiny obyvatel.108
Podle názoru MV ČR je nutno klást důraz na preventivní, a nikoliv pouze na represivní
přístup tohoto orgánu obcí k předmětné oblasti.
Realizací programů prevence kriminality se rozumí především navštěvování
základních i středních škol a neustálé poučování o vývoji kriminality. U menších dětí109
je vhodné zvolit formu pohádek s poučením, tzv. bajky o zvířátkách i bez nich.
U starších dětí110 je vhodné užít již zákonné definice nejčastějších typů přestupků
ve zjednodušeném jazyce, u mladistvých111 použít stejnou formu seznámení
se zákonnými definicemi nejčastějších typů přestupků, nad to mladistvé poučit

Kriminogenní příležitost znamená takovou příležitost, která umožňuje nebo usnadňuje spáchání
trestného činu, a to jak v oblasti sociální, tak i kulturní a biologické. Kriminogenní příležitosti omezuje
prevence kriminality.
107
Dříve bylo vedle pojmu přestupek užíváno také pojmu správní delikty. Od 1. července 2017
je ustanovením § 112 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky stanoveno, že kde se hovoří
o „správních deliktech“, tak se jedná o přestupky. Jiného pojmu než přestupek ve správním trestání
hledat již nemůžeme. Disciplinární delikt se do této skupiny nezařazuje, tomu náleží speciální úprava.
108
Rizikovou skupinou obyvatelstva se v tomto kontextu rozumí takoví obyvatelé obce,
u kterých je vyšší pravděpodobnost páchání kriminality. Rozumí se tím např. dlouhodobě nezaměstnaní,
recidivisté, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody bez možnosti nastoupení
do zaměstnání apod.
109
Věková kategorie v rozmezí 6 – 12 let (první stupeň).
110
Věková kategorie v rozmezí 12 – 16 let (druhý stupeň).
111
Věková kategorie v rozmezí 15 – 18 let, příp. 19 let (druhý stupeň, střední školy).
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o následcích takového jednání a zjednodušeně jim vysvětlit, jak psychicky náročné
může být samotné vyšetřování přestupku i pro samotné mladistvé.
Tyto preventivní programy je vhodné pořádat alespoň jednou za školní rok,
a to z důvodu narůstající agrese nezletilých a postupnému upadání jejich morálky
a respektu vůči rodičům, učitelům a zákonům. Plán těchto preventivních programů
pro děti a mládež je vhodné prodiskutovat se zaměstnanci zařazenými
v rámci organizační struktury MěÚ Sedlčany do Odboru sociálních věcí
a do Odboru školství a památkové péče. Následně je nutné takový preventivní program
projednat s řediteli základních a středních škol na území města Sedlčany jednotlivě.
Vhodné je domluvit se také s okolními vesnickými základními školami
(okruh až 15 km), kde prevence absentuje a morálka a respekt k autoritám dětí
a mládeže v těchto školách upadá mnohem rychleji než ve školách městských,
kde je na žáky zpravidla kladen větší důraz a požadavky. Programy prevence
kriminality, ve kterých mohou strážníci MěP Sedlčany diskutovat a přednášet žákům
základních a středních škol, nejsou vymezeny místní působností MěP Sedlčany.
Pouze platí, že strážníci MěP Sedlčany nemohou vykonávat oprávnění strážníků
MěP Sedlčany (pokud nemají s obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu).
Důležité je, aby náplň přednášek dle výše zmíněných věkových kategorií byla odlišná
z důvodu přiměřenosti k jejich věku a měla co nejsilnější dopad na příslušníky
uvedených věkových kategorií. Tyto preventivní programy mají být provedeny
především jako ochrana dětí a mládeže před negativními vlivy společnosti.
U starších spoluobčanů je doporučeno vysvětlit základní principy sebeobrany,
kam se obracet v případě postižení přestupkem nebo trestným činem a jak se efektivně
bránit nejen agresorům, ale i těm, kteří se snaží tvářit přívětivě a přátelsky,
ale jejich cílem je seniorům (ale i jiným) uškodit. I zde je vhodné užít zjednodušených
pojmů a přistupovat ke starším občanům s ohledem na jejich věk a respektem
vůči jejich osobám, a to i v případě poučování při spáchání přestupku.
Nutné je posoudit každý jednotlivý případ individuálně. Např. pokud starší pán zastaví
auto na placené parkovací ploše, vystoupí z něj, aby pouze pomohl vystoupit
své nemohoucí manželce, nebo jiné osobě blízké, není vhodné takového
muže pokutovat, když překročí z tohoto důvodu tříminutové pravidlo uvedené
v podkapitole 3.4.1 Oprávnění strážníka dle zákona o silničním provozu,
a naopak mu být nápomocni. Pokutování by mohlo být bráno i jako šikanózní,
nepřiměřené, až hyenistické chování způsobující porušení dobrých mravů
a v případě opakování by takové chování mohlo založit i případnou výpověď
danou zaměstnavatelem.112
V rámci preventivních programů zaměřených na seniory byl na území města Sedlčany
spuštěn program pod názvem Specifická služba seniorům. Tento program měl vést
ke zjednodušení spojení seniorů v Domově s pečovatelskou službou v Sedlčanech
s MěP Sedlčany v případě, že se budou cítit ohroženi nebo na nich bude spáchán
přestupek apod. V praxi se jedná o to, že prostřednictvím stisknutí jediného tlačítka
Výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele jsou taxativně ustanoveny ustanovením
§ 52 zákoníku práce.
112
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na mobilním telefonu bude ihned na místo, odkud vychází signál, přivolána hlídka
MěP Sedlčany. Tato služba však v posledních letech upadá. Další komplikací je
skutečnost, že strážníci MěP Sedlčany řeší primárně často bagatelní potíže a stížnosti
seniorů (např. údajný nepřiměřený hluk, údajné veřejné pohoršení způsobováno
mládeží apod.) a není k dispozici pro závažnější následky jednání pachatelů přestupků.
V posledních letech je tato služba využívána minimálně. Pokud nedojde
k rapidnímu nárůstu uživatelů, bude do budoucna tato služba
nejpravděpodobněji zcela zrušena.

3.7

Dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranství ve městě
Sedlčany

Dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranství byl jedním ze základních úkolů
obecní policie již za první republiky (období let 1918 až 1938). Čistotu a pořádek
na veřejných prostranstvích v obci je nutno považovat za jeden z pilířů
udržování veřejného pořádku, resp. místních záležitostí veřejného pořádku v kontextu
např. s ustanovením § 10 písm. c) zákona o obcích.
Přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f)
a odst. 2 písm. b) zákona o některých přestupcích se dopustí ten, kdo znečistí veřejné
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Z tohoto vyplývá,
že samotná existence obecně závazné vyhlášky není nutná, ale lze za její porušení uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč, tedy i pokutu vyšší, není-li speciální právní úpravy.
V nálezu Pl. ÚS ČR 34/1 ze dne 13. 6. 2017, je uvedeno: „Povinnosti obsažené
v obecně závazných vyhláškách dotvářejí objektivní stránku citované blanketní113
skutkové podstaty obsažené v zákoně.“ To znamená, že skutkové podstaty
obsažené v obecně závazné vyhlášce nesmějí být nad rámec zákona, ale mohou
zákon konkretizovat. Dle nálezu Pl. ÚS ČR 45/06 ze dne 11. 12. 2007 mohou
podle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR zastupitelstva územních samosprávných celků
v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

3.7.1 Odstraňování exkrementů
Pokud strážníci MěP Sedlčany psí (nebo i jiný zvířecí) exkrement najdou,
mají oslovit Sedlčanské technické služby, s.r.o., s žádostí o odklizení exkrementů.
Pramenem pro takovou povinnost je § 2 písm. g) zákona o obecní policii,
tedy se jedná o oblast zabezpečování místních záležitostí ve smyslu dohledu
nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě Sedlčany.
Odstraňování exkrementů je tedy chápáno jako prevence pro udržení čistoty veřejných

Jedná se o takovou právní normu, která neobsahuje žádnou povinnost, ale odkazuje do jiného
právního předpisu. V tomto případě se jedná o to, že zákon hovoří o tom, že znečištění
veřejného prostranství je přestupek a následnou konkrétní normou je vyhláška, která říká,
co je chápáno jako znečištění veřejného prostranství.
113
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prostranství. Důvodem takové složky prevence udržování čistoty veřejných
prostranství je především ochrana zdraví obyvatelstva, neboť se snadno může stát,
že někdo na exkrement šlápne a tím pádem si na své podrážce nevědomky
vnese domů choroboplodné zárodky. Zároveň je může roznášet i po dalších veřejných
prostranstvích a způsobit tak šíření různých parazitických nemocí.
Právě prostřednictvím výkalů se mohou přenášet hlavně vnitrotělní parazité,
infekce či závažná virová onemocnění, a to jak na člověka, tak i na jiné zvíře.
Součinnost se Sedlčanskými technickými službami, s.r.o., je na místě,
protože jistě ani zaměstnancům Sedlčanských technických služeb, s.r.o.,
není příjemné, když křovinořezem nebo jiným nástrojem pro údržbu veřejné zeleně
narazí na exkrement, kdy často od případných následků není úniku.
Zaměstnanci pak mají exkrementy na kombinéze, obličejovém štítu i ve vlasech
a výkon jejich práce musí být přerušen z hygienických důvodů a z důvodu ochrany
jejich zdraví. V případě, že nelze zaměstnance z důvodu jejich omezené pracovní doby
Sedlčanských technických služeb, s.r.o., přivolat na pomoc, musí strážníci
MěP Sedlčany exkrement uklidit sami. Pro takové účely mají strážníci MěP Sedlčany
k dispozici rukavice a sáčky u košů, které byly prostřednictvím zaměstnanců
Sedlčanských technických služeb, s.r.o., rozmístěny po území města Sedlčany,
také papírové sáčky určené primárně na odstranění psích exkrementů.
Nebudou-li v blízkosti takového koše, mohou strážníci MěP Sedlčany užít jakoukoli
jinou vhodnou alternativu (např. svačinový sáček). Exkrement má být do koše vhozen
bez zabalení jen v krajních případech. Důvodem je minimalizace možného rozšíření
již výše zmíněných parazitů, infekcí či závažných virových onemocnění.
Nikdy totiž pevně strážníci MěP Sedlčany nemohou zjistit, že se skutečně
jedná o exkrement domácího mazlíčka, o kterého je pečováno.
Pro prevenci je vhodné také dohlížet na to, zda jsou dodržována ustanovení
obecně závazné vyhlášky, a zároveň podzákonných právních předpisů dotýkajících se
povinnosti a jejího dodržování mít psa na vodítku. Pokud ne, tak takové jednání mají
strážníci MěP Sedlčany dle teorie řešit primárně napomenutím. Po opakovaných
výzvách je vhodné uložit přiměřenou pokutu.

3.7.2 Odstraňování injekčních stříkaček
Důležitou činností MěP Sedlčany při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je odstraňování použitých injekčních stříkaček nalezených na území města
Sedlčany. Použité injekční stříkačky nalézají hlídky MěP Sedlčany při své vlastní
kontrolní činnosti, případně jsou nálezy použitých injekčních stříkaček oznamovány
občany města Sedlčany. Strážníci MěP Sedlčany jsou vybaveni technickými
prostředky k bezpečnému odstranění nalezených použitých injekčních stříkaček
a k jejich následné odborné likvidaci. MěP Sedlčany velice oceňuje příp. spolupráci
občanů města Sedlčany při oznamování nalezených použitých injekčních stříkaček,
protože se jedná o nebezpečný odpad, ke kterému je potřeba přistupovat
s notnou dávkou opatrnosti a odbornosti. Nálezy injekčních stříkaček se objevují
na různých místech, jako jsou např. kontejnerová stání, okolí laviček nebo ve veřejné
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zeleni. Důležité je, aby strážníci MěP Sedlčany při prevenčních programech poučovali
nejen děti a teenagery, ale veškeré věkové skupiny obyvatel města Sedlčany
bez rozdílu o tom, že lhostejnost k nálezu injekční stříkačky je nežádoucí,
byť i nebezpečná. Důvodem je především skutečnost, že poranění o jehlu použité
injekční stříkačky může znamenat hospitalizaci a dlouhodobou léčbu.
V některých případech i nevyléčitelné onemocnění. Takovým skutečnostem
se může při ohlášení nálezu injekční stříkačky předcházet. Navíc se díky
takovým nálezům a jejich ohlášení MěP Sedlčany může pomoci strážníkům,
ale i PČR s odhalováním toxikomanů a míst, kde se tito nebezpeční lidé setkávají
a aplikují si na těchto místech drogy nebo si je mezi sebou různými formami poskytují.
Tyto patologické jevy jsou mnohem závažnější než alkohol nebo tabákové výrobky
a je třeba je s co největší mírou potírat.

3.7.3 Přiměřená zajištění
Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona o některých přestupcích lze za přestupek
znečištění veřejného prostranství uložit pokutu až do výše 20 000 Kč ve správním
řízení a v případě opakovaného páchání tohoto přestupku po nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku,114 lze dle ustanovení § 5 odst. 4 písm. b) zákona o některých
přestupcích uložit ve správním řízení pokutu až do výše 30 000 Kč.
Není zároveň vyloučeno, aby byl tento přestupek strážníkem MěP Sedlčany vyřešen
příkazem na místě dle ustanovení § 90 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Z odborné literatury se dovozuje, že za znečištění veřejného prostranství
má být uložena pokuta, pokud nelze uložit napomenutí spolu s výzvou, ať je znečištění
odstraněno. Nelze-li znečištění veřejného prostranství neprodleně odstranit
a je-li jeho skutková podstata obsažena v obecně závazné vyhlášce, má MěP Sedlčany
postupovat tak, že uloží pachateli pokutu, ideálně v příkazním řízení,
a to z důvodu prokazatelnosti, efektivnosti a rychlosti.
Například v případě psích exkrementů je možné majiteli psa uložit pokutu příkazem
na místě až do výše 10 000 Kč a v přestupkovém řízení až do výše 20 000 Kč.
V případě opakovaného páchání tohoto přestupku (recidivy) až do výše 30 000 Kč.
Právní teorie i praxe jde více do hloubky a není rozhodující, zda pachatel je či není
vlastníkem psa. Toto lze uvést na příkladu. Věkem 16letá vnučka venčí Alíka,
kterého vlastní její 80letá babička, a Alík vykoná velkou potřebu. Vnučka má povinnost
exkrement uklidit. Pokud tak neučiní a bude přistižena hlídkou MěP Sedlčany,
má strážník právo uložit pokutu pouze vnučce, nikoli babičce.115 U mladistvých může
správní orgán (Komise pro pojednávání přestupků) uložit pokutu jen do poloviny výše

Opakované páchání přestupku po nabytí právní moci rozhodnutí se nazývá recidiva.
Děti do 15 let nemohou strážníci řešit vůbec, ale měli by jim strážníci MěP Sedlčany přiměřenou
formou vysvětlit, čeho se dopouští a co by jim hrozilo, kdyby byly starší, tj. den po jejich
15. narozeninách. V případě, že dojde ke spáchání dalšího přestupku (např. dle ustanovení
§ 8 proti majetku), měl by strážník MěP Sedlčany postupovat tak, že takové dítě neprodleně dopraví
na adresu jeho trvalého bydliště, kde rodičům vysvětlí možné následky chování takto nezvladatelného
dítěte.
114
115
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pokuty, kterou by uložili plnoletému a svéprávnému člověku, a to v přestupkovém
řízení.116 V příkazním řízení lze vnučce uložit pokutu maximálně do výše 2 500 Kč.
Důležité je také zmínit, že jako příklad znečišťování veřejného prostranství je možné
uvést močení (a to i v případě malých dětí, kterým močení na veřejnosti dovolí rodiče;
tehdy by mohli být napomenuti i rodiče) na veřejném místě, zahazování nedopalků
cigaret nebo odplivnutí či vyplivnutí žvýkačky.

3.8

Odhalování přestupků

S účinností od 1. 1. 2009 byla obecní policii zúžena oblast odhalování těch přestupků,
jejichž projednávání je v působnosti obce. Obec, respektive obecní úřad, je příslušný
k řízení o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití a proti majetku117 a také v dalších případech,
stanoví-li tak zvláštní zákon [např. ustanovení § 27 odst. 1 písm. q)
a § 27a odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“)].
Jak vyplývá z Důvodové zprávy k zákonu o obecní policii, zúžení oblasti odhalování
přestupků vychází z toho, že obecní policie, resp. strážník, nemůže vykonávat dohled
nad dodržováním všech právních předpisů, které jsou součástí právního řádu ČR,
a dublovat či nahrazovat tak činnost PČR. Na druhé straně je třeba, aby obecní policie
byla účinným nástrojem obce pro zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku v obci a aby strážník byl oprávněn kontrolovat plnění povinností
vyplývajících z právních předpisů majících vazbu na danou oblast společenských
vztahů, a především pak právních předpisů dané obce. Obecní policie, resp. strážník
je jedním ze subjektů, který je díky povaze svého zaměstnání přímo předurčen
k odhalování přestupků, z nichž je většinu oprávněn projednat příkazem na místě.118
Výjimkou je v tomto případě ustanovení § 91 odst. 2 písm. e) zákona o některých
přestupcích, které stanovuje oprávnění strážníka obecní policie uložit napomenutí
nebo pokutu příkazem na místě za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce,
ale i za přestupek proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona
o silničním provozu, a za přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný
neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle
nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením. Toto ustanovení je ve vztahu
k ustanovení § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky ustanovením speciálním.
Poslední zmíněný přestupek, resp. přestupek neoprávněného stání vozidla na místní
komunikaci nebo jejím úseku, stejně jako další přestupky, za které je strážník obecní
policie oprávněn uložit napomenutí nebo pokutu příkazem na místě
(např. § 124 odst. 13 zákona o silničním provozu) projednává v 1. stupni obecní úřad
Toto platí o všech druzích přestupkům, kterých se mohou dopustit osoby mladší 18 let
a zároveň osoby starší 15 let.
117
§ 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky
118
§ 90 zákona o některých přestupcích
116
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obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti, a nikoliv obec
(takže MěÚ Sedlčany, resp. příslušný odbor, což je v tomto případě Odbor dopravy
a silničního hospodářství, a nikoli město Sedlčany).
Přestupky, které je MěP Sedlčany oprávněna řešit, jsou obsaženy v jednotlivých
kapitolách této Příručky, a proto není třeba je znovu zmiňovat.

3.9

Poskytování informací MV ČR

Dalším z úkolů obecní policie při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii
(příp. zvláštních zákonů a prováděcích předpisů) je poskytování statistických údajů
o obecní policii MV ČR za účelem jejich zpracování. Tyto údaje je MěP Sedlčany
povinna poskytnout na požádání MV ČR. Tato povinnost je stanovena ve vztahu
k oprávnění MV ČR vyžadovat dle § 27 odst. 3 zákona o obecní polici při výkonu
dozoru od obce (obecní policie) poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru.
Nelze pochybovat o potřebnosti požadovaných údajů, je však na místě konstatovat
nevhodné umístění této povinnosti obecní policie v jejích základních úkolech.
Nejde o působnost MěP Sedlčany vymezenou zákonem o obecní policii,
ale o konkrétní povinnost vůči MV ČR.
MV ČR je dále obecně velmi důležitým orgánem státu, jež zajišťuje dohled
nad činností obecních policií v ČR. MV ČR totiž dle § 27 odst. 1 zákona o obecní
policii ověřuje odborné předpoklady strážníka obecní policie před zkušební komisí,
vydává a odnímá osvědčení o splnění zákonem stanovených odborných předpokladů.
Dále vede informační systémy potřebné k plnění zákonem o obecní policii stanovených
úkolů, týkajících se protokolů o zkoušce odborné způsobilosti, přihlášek k ní
(a to jak přihlášek čekatelů, tak i strážníků), eviduje osvědčení o splnění zákonem
stanovených odborných předpokladů všech strážníků obecních policií v ČR.
Dále také MV ČR eviduje veškeré zřízené a zrušené obecní policie, počty strážníků,
ale také se zajímá o činnost samotných obecních policií v jednotlivých obcích,
ze kterých pak sestavuje různé statistické přehledy. MV ČR dokonce může od obcí
požadovat, aby mu uvedené skutečnosti poskytly. I z tohoto důvodu je nutné a vhodné
vést maximum příkazů a údajů týkajících se obecních policií v písemné a přehledné
podobě (příp. v jiné vhodné formě). Vedle toho může MV ČR dle § 27 odst. 4 zákona
o obecní policii poskytovat obcím metodickou pomoc v oblasti obecní policie.
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3.10 Odchyt toulavých zvířat na území města Sedlčany
Nejedná se o věcnou působnost přímo uvedenou v ustanovení § 2 zákona o obecní
policii, ale je jako taková přímo vyvozována jak z ustanovení § 2 písm. d)
zákona o obecní policii (dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních
komunikacích) a dále také z ustanovení § 2 písm. e) zákona o obecní policii
(ochrana veřejného pořádku).

3.10.1 Povinnost města Sedlčany postarat se o nalezené zvíře
Povinnost města Sedlčany postarat se o nalezené zvíře je dovozována z ustanovení
§ 1058 a násl. občanského zákoníku. MěP Sedlčany je orgánem města Sedlčany,
a protože bylo interním pokynem starosty města Sedlčany MěP Sedlčany uloženo
jako povinnost přijmout oznámení o nálezu psa (jen tehdy, kdy je pes nalezen na území
města Sedlčany), jsou strážníci MěP Sedlčany povinni psa odchytit a předat jej
do nejbližšího útulku pro zvířata.119 Ustanovení § 41 odst. 3 až odst. 5
zákona o veterinární péči navíc výslovně uvádí, že obec (město Sedlčany)
hradí náklady spojené s odchytem a karanténou odchyceného zvířete,
není-li jeho chovatel znám. Následně, po identifikaci majitele odchyceného zvířete
a jeho zkontaktování, je majitel povinen všechny tyto náklady uhradit.
Identifikace majitele psa bude mnohem snazší díky povinnému čipování psa,
kdy toto čipování má být prostřednictvím státní správy zajištěno na národní úrovni
v evidenci psů a dalších očipovaných zvířat.
Odchyt je mj. důležitý i kvůli veřejnému zájmu.120 V případě volně se toulajícího psa
je jeho odchyt a umístění v útulku vždy ve veřejném zájmu. Nálezce psa většinou
nechce, aby se psovi na ulici bez jeho majitele něco stalo. Pes má být na veřejnosti
vždy pod dohledem svého majitele. Lidé obecně nechtějí, aby toulavý pes ohrožoval
např. ostatní kolemjdoucí (zpravidla malé děti), jelikož není jisté, zda pes netrpí
nějakou nakažlivou nemocí (jako je např. vzteklina), nebo pes nebude agresivní
vůči kolemjdoucím, a to i např. ze strachu. Toulavé zvíře může také zásadně ohrožovat
bezpečnost silničního provozu a způsobit tak poměrně vážnou dopravní nehodu,
která si může vyžádat v krajním důsledku i oběti na lidských životech,
nebo minimálně smrt psa. Z tohoto důvodu může škoda a náhrada této škody
by v tomto případě mohla jít i za městem Sedlčany z důvodu nezajištění prevence.
Vedení města Sedlčany by pak jistě zkoumalo počínání strážníků MěP Sedlčany.
I tyto skutečnosti je třeba si uvědomit v okamžiku přijímání oznámení o nálezu psa
na území města Sedlčany.

Nejbližší útulek pro toulavá a opouštěná zvířata je Psí útulek Domov Fauny, s.r.o., Hrachov 13,
262 56 Krásná Hora nad Vltavou nebo Útulek pro opuštěná zvířata, Maršovice 107, 257 55 Maršovice.
Oba útulky nejsou určeny pouze pro psy, ale i pro ostatní zvířata (např. i pro včely).
120
Žádná zákonná definice veřejného zájmu není. Z praxe se pouze odvozuje, že veřejným zájem
se obecně rozumí všeobecné dobro a společenský blahobyt.
119
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Strážník MěP Sedlčany nemůže tvrdit, že odchytává pouze zvířata, resp. psy,
kteří nějak ohrožují veřejný pořádek a život i zdraví lidí a ostatních zvířat.
Každý volně se pohybující pes je totiž potenciálním ohrožením obecné bezpečnosti
veřejnosti. A pokud bezprostřední ohrožení není v době ohlášení nálezu psa,
tak k němu může za několik minut dojít, až se dostane zvíře k místní komunikaci,
dětskému hřišti apod. Strážník MěP Sedlčany nikdy nesmí ohlašovateli poradit,
že má psa odchytit sám a doručit jej do příslušného zařízení, protože není předpoklad,
že by byl oznamovatel způsobilý a vyškolený k odchytu zvířat. To neplatí,
pokud se oznamovatel přihlásí k takové odbornosti, která podmínku způsobilosti
a vyškolenosti splňuje (např. oznamovatel je myslivcem, policistou, strážníkem apod.).
Skutečnost, že mají zařízení určená pro zatoulaná a toulavá zvířata plnou kapacitu
a pro další příjem jsou uzavřena, neznamená, že odchyt dalších zvířat město Sedlčany
(resp. MěP Sedlčany) řešit nebude a nechá je volně pobíhat po ulicích.
I v těchto případech stále platí povinnost města Sedlčany (resp. MěP Sedlčany)
se o takové zvíře postarat. Pokud jsou zařízení pro další příjem zvířat uzavřena,
musí MěP Sedlčany odchycené zvíře umístit v jiném zařízení, i za cenu toho,
že uzavře smlouvu s jiným městem nebo soukromým útulkem o umisťování
odchycených zvířat na území daného města nebo obce, a to ve formě veřejnoprávní
smlouvy dle ustanovení § 3a zákona o obcích.
O nálezu psa informuje majitele vždy v pracovní dny a době MěÚ Sedlčany
bezprostředně po tom, co příslušnému zaměstnanci tuto skutečnost sdělí strážník
MěP Sedlčany, je-li to možné. Tato povinnost již není MěP Sedlčany stanovena,
pokud se nejedná o víkend, svátky či noční hodiny. Tehdy majitele psa kontaktuje
MěP Sedlčany, je-li to možné.

3.10.2 Spolupráce s jinými organizacemi
Při odchytu zvířat může město Sedlčany spolupracovat se Státní veterinární správou,
ale i s jinými organizacemi, a to i soukromého charakteru. Možné je spolupracovat
také s Hasičským záchranným sborem ČR.
V případě, že není zajištěn nepřetržitý provoz MěP Sedlčany nebo MěP Sedlčany
není z důvodu organizačních nebo jiných závažných důvodů schopna zařídit odchyt
zvířat a jejich následný transport do výše uvedených zařízení, je doporučeno
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle ustanovení § 159 a násl. správního řádu
mezi městem Sedlčany a mysliveckými spolky, příp. se spolky dobrovolných hasičů
nacházejících se na území města Sedlčany, pokud jsou k takovému úkonu členové
spolku dobrovolných hasičů vyškoleni. Uvedené spolky jsou schopny zastat práci
MěP Sedlčany v oblasti odchytu psů, příp. jiných toulavých zvířat,
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pokud by MěP Sedlčany např. z organizačních důvodů nebo jiných povinností
byla přetížena a nemohla takovou povinnost splnit.121

3.10.3 Nutná školení
Každý strážník MěP Sedlčany má, vzhledem k převedení povinnosti na MěP Sedlčany
jakožto orgán města Sedlčany, povinnost podrobit se kdykoli během své příslušnosti
v pracovněprávním vztahu jakožto strážník MěP Sedlčany k městu Sedlčany
odbornému školení pro odchyt toulavých psů, a nejen jich, ale všech toulavých zvířat.
Tato školení zaštiťuje Státní veterinární správa. Náplň kurzu a zároveň povinnost
jeho absolvování stanovuje Vyhláška MZ ČR č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat
a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti
k výkonu některých odborných veterinárních činností,122 lektoři jsou převážně z praxe,
z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, z Městské veterinární správy v Praze
a z České zemědělské univerzity v Praze. Obsahem výuky je platná legislativa,
základy etologie, fyziologie a biologie zvířat, metodika odchytu toulavých
a nebezpečných druhů zvířat. Jde samozřejmě nejen o psy, kočky, ale i plazy,
ptáky či hmyz, ale také o odstraňování kadáverů. Součástí školení je teoretická
i praktická část. Frekventanti si v praxi ověří, jak se zvířaty manipulovat,
vyzkouší si odchyt i používání odchytových pomůcek. Na závěr prokáží
získané znalosti testem (který zahrnuje i praktickou část) a poté obdrží osvědčení
o odborné způsobilosti k odchytu.
Zájemci o získání osvědčení pro odchytovou činnost, tedy odbornou veterinární
činnost, se mohou hlásit ideálně na Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky
při Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

3.10.4 Čipování psů
Od 1. ledna 2020 je dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „veterinární zákon“), stanovena povinnost čipovat psy
starší 3 měsíců (nejpozději v 6 měsících, nebo při předávání psa jinému majiteli).
Povinnost čipovat psa má vždy jeho majitel, přičemž za majitele psa se považuje
osoba, na jejímž pozemku se pes nachází a která psa venčí a stará se o něj.
Rozhodující je při určení sankciované osoby za nesplnění uvedené čipovací
povinnosti, kde se pes nachází. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit,
aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
Výjimku z očipování mají jen ti chovatelé, kteří své psy označili čitelným tetovacím
Například se může jednat primární o pomoc obyvatelstvu v krizových stavech,
jako je např. stav nouze nebo stav ohrožení státu apod. Tehdy je odchyt psů chápán
jako druhotná záležitost.
122
§ 27 a násl. Vyhlášky MZ ČR č. 342/2012 Sb.,
121
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číslem (týká se psů s rodokmenem) provedeným před 3. červencem 2011.
Čip také potvrzuje, že pes má platné očkování proti vzteklině. Čipování u psa,
který dosáhl věku 10 let a více sice jeho majitele nezprošťuje povinnost takového psa
očipovat, ale musí se přihlížet individuálně vždy k zdravotnímu stavu konkrétního psa,
tedy zda by očipování takovému psovi spíše neublížilo.
Důvodem povinnosti očipovat psy je skutečnost, že mnoho psů pravidelně
svým majitelům prchá, páchají škody a identifikace psa bez známky
(kterou pes jednoduše ztratí) nebo čipu je velmi náročná. V některých případech
dokonce i majitelé své vlastnictví k psovi popřou, aby se vyhnuli náhradě škody.
Vlastnictví v tomto případě není možné chápat ve stejném režimu jako k věci,
protože zvíře není věc. Živé zvíře má dle ustanovení § 494 občanského zákoníku
zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Mrtvé zvíře je považováno
za věc, stejně tak jeho součásti (vnitřní orgány). Oprávnění kontrolovat očipování psa
mají i strážníci MěP Sedlčany, pokud je povinnost očipovat psy stanovena také obecně
závaznou vyhláškou vydanou Zastupitelstvem města Sedlčany, která zároveň
tento úkol svěřuje strážníkům MěP Sedlčany, příp. existuje-li závazný pokyn starosty
města Sedlčany, byť by zmocnění ke kontrole přímo v takové vyhlášce nestálo.
V prostředí města Sedlčany taková obecně závazná vyhláška neexistuje,
stejně tak pokyn starosty města Sedlčany, takže strážníci MěP Sedlčany nejsou
ke kontrolám čipů oprávněni. Proto jsou s platností pro území města Sedlčany
ke kontrole oprávněni pouze inspektoři Krajské veterinární správy. Zmocnění se netýká
kontrol čipů u psů, kteří jsou nalezeni ve smyslu nálezu zvířete dle občanského
zákoníku.

3.10.5 Součinnost MěP Sedlčany při odchytu i ostatních zvířat
Z podkapitoly 3.10.3 Nutná školení vyplývá, že strážníci MěP Sedlčany
jsou vyškoleni též k odchytu i dalších zvířat (nejenom psů), a proto jsou tedy povinni
odchytávat na území města Sedlčany všechna toulavá zvířata, nejenom pouze psy.
Též jsou mj. v rámci tohoto školení odborně vycvičeni k odklízení těl uhynulých zvířat
(kadáverů).

3.11 Kadávery (odstranění uhynulých zvířat)
Kadávery jsou mrtvoly, resp. těla zemřelého organismu. Mrtvola zvířete se označuje
jako zdechlina nebo mršina. Odborně se lidská i zvířecí mrtvola označuje jako kadáver.
Může jít jak o tělo uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo utraceného
zvířete. I na zvířecí kadávery se vztahuje veterinární zákon, který mj. nakládání
s kadávery upravuje. Kde se v této Příručce hovoří o kadáveru, má se na mysli zvířecí
kadáver.
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V ustanovení § 40 odst. 3 veterinárního zákona je stanoveno, že není-li chovatel znám,
má ohlašovací povinnost ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo kadáveru
(tzn. vlastník pozemku). V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění
kadáveru město Sedlčany, pokud je kadáver na pozemku, který vlastní město Sedlčany.
Město Sedlčany je (pokud je vlastníkem pozemku, kde se mrtvé tělo zvířete našlo)
v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 veterinárního zákona ve spojení s ustanovením
§ 40 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona povinno hlásit neprodleně výskyt
vedlejších živočišných produktů osobě,123 která provádí jejich shromažďování
a přepravu. Ohlásit tuto skutečnost může učinit MěÚ Sedlčany nebo MěP Sedlčany,
protože i MěP Sedlčany je orgánem města Sedlčany (stejně jako MěÚ Sedlčany)
a do její kompetence spadá právě agenda odstraňování kadáverů.
Spolupráce MěP Sedlčany a orgánů veterinární správy je obsažena přímo v ustanovení
§ 57 odst. 2 veterinárního zákona, který říká, že obecní policie spolupracuje s orgány
veterinární správy při předcházení nebezpečným nákazám, zamezení jejich šíření
a jejich zdolávání a v souladu se svou působností se podílejí na zajišťování a kontrole
plnění mimořádných veterinárních opatření. Jako spolupráce je také chápáno
poskytování údajů pro výkon státní správy na úseku veterinární péče orgánům
veterinární správy. Mezi tyto poskytované údaje patří také údaje o datu a místu úmrtí.
Jde-li o úmrtí zvířete mimo území ČR, tak se uvede také datum úmrtí, místo a stát,
na jehož území k úmrtí došlo. Je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého,124 den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.125 Pokud nemůže MěP Sedlčany zajistit odstranění kadáveru,
je nutné uzavřít dohodu s mysliveckým spolkem, který jako orgán veřejné správy zajistí
odstranění kadáveru a poskytne orgánu veřejné správy požadované údaje
dle ustanovení § 57 odst. 4 veterinárního zákona.
Pro úplnost je vhodné uvést, že pokud by kadáver patřil dle ustanovení § 1 Vyhlášky
MZem č. 245/2002 Sb.,126 do kategorie zvěř, je povinen odstranit kadáver správce
honitby127 v období trvání honitby, i když se kadáver nachází na pozemku ve vlastnictví
města Sedlčany, nedohodne-li se správce honitby a MěP Sedlčany na jiném postupu.
Toto se dotýká pouze takových kadáverů, kteří spadají do kategorie zvířat,
kterou obsahuje Příloha č. 5 – Seznam zvěře dle vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb., s

Vedlejším živočišným produktem se dle čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1069/2009 rozumí celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu
nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí
a spermatu. Veterinární zákon tento pojem přímo nedefinuje. Z definice v nařízení však lze dovodit,
že se tímto pojmem zřejmě rozumí též uhynulá těla zvířat.
124
Tato skutečnost se týká primárně zvířat s rodokmenem.
125
§ 57 odst. 4 písm. c) veterinárního zákona
126
Vyhláška MZem ČR č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách
provádění lovu.
127
Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Má se totiž za to,
že kadáver zvěře unikl z honitby ještě živý a zemřel na území města Sedlčany na následky honitby.
I mimo dobu honitby se o kadáver myslivecký spolek musí zajímat, a to z důvodu tzv. škodné.
Škodnou se rozumí pytláctví. Dojde-li se k závěru, že jde o pytláctví, je nutné kontaktovat PČR
z důvodu podezření na spáchání trestného činu pytláctví dle ustanovení § 304 trestního zákoníku.
123
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dobou jejich honitby. Této povinnosti se myslivci zprostí jen tehdy, prokážou-li,
že kadáver nespadá do jejich honitby, bude-li kadáver naleze v období uvedeném
v Příloze č. 5 této Příručky.
Pro komunikaci ve věcech odklízení kadáverů je příslušným orgánem veterinární
správy Krajská veterinární správa. MěP Sedlčany je mj. povinna poskytovat
Krajské veterinární správě součinnost, a to podle veterinárního zákona.
Nutné je nezapomínat na skutečnost, že tyto činnosti může MěP Sedlčany
vykonávat pouze na území města Sedlčany, nemá-li s jinou obcí ve Středočeském kraji
uzavřenou veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení § 3a zákona o obecní policii.
Odstraňování kadáveru mimo území města Sedlčany již náleží jiným orgánům
veřejné správy, příp. soukromým společnostem, jejichž předmětem podnikání
je odklízení kadáverů.
Součinnost MěP Sedlčany a Odboru životního prostředí MěÚ Sedlčany je dána tehdy,
kdy je podezření např. na týrání zvířat nebo jiné hrubé zacházení se zvířaty.
MěP Sedlčany je povinna též hlásit Odboru životního prostředí MěÚ Sedlčany
jakékoli znečištění či poškození životního prostředí v souvislosti s odstraňováním
kadáverů (např. se může jednat o kontaminaci vody). Tato oznamovací povinnost
je MěP Sedlčany dána i tehdy, pokud se jedná o pouhé podezření znečištění
či poškození životního prostředí.
Otravy, nákazy či nemoci na člověka přenosné nebo jiná závažná podezření zdraví
nebo život ohrožující, která nespadají do působnosti MěP Sedlčany nebo do působnosti
některého z odborů MěÚ Sedlčany, jsou oba tyto orgány města Sedlčany povinny hlásit
Krajské hygienické stanici Středočeského kraje.128 Ta pak celou situaci vyšetřuje
a MěP Sedlčany a MěÚ Sedlčany jsou povinny jako orgány města Sedlčany poskytnout
Krajské hygienické stanici Středočeského kraje součinnost.

3.12 Dohled nad výkonem veřejně prospěšných prací
Dohled nad výkonem veřejně prospěšných prací vykonávaných na území
města Sedlčany lze podřadit pod ochranu a udržování veřejného pořádku na území
města Sedlčany.129 Veřejně prospěšné práce jsou tzv. alternativním trestem,
který je možné uložit jako trest za spáchání trestného činu dle ustanovení
§ 52 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. Veřejně prospěšné práce lze uložit
pouze za přečiny130,131 a právě z ustanovení § 62 trestního zákoníku lze vyčíst,
že jde o trest alternativní. Konkrétně tak právní teorie chápe alternativní trest
vůči trestu odnětí svobody, což vyplývá i ze skutečnosti, že trest veřejně prospěšných
§ 11 a § 40 veterinárního zákona
§ 2 písm. e) zákona o obecní policii
130
§ 63 odst. 1 trestního zákoníku
131
Přečiny jsou dle § 14 odst. 2 trestního zákoníku všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné
činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let.
128
129
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prací nelze uložit vedle trestu odnětí svobody. Nicméně v případě neplnění
povinnosti soudem uložených obecně prospěšných prací v trestním řízení, je možné,
že trest obecně prospěšných prací bude soudním rozhodnutím přeměněn v trest odnětí
svobody. Za pachatelovu újmu je považován citelný zásah do jeho volného času
a povinnost pracovat bez nároku na odměnu. Práce je významným výchovným prvkem
tohoto trestu a má přispět k sociální a pracovní adaptaci pachatele. Pokud jde o druh
prací, které jsou náplní trestu obecně prospěšných prací, základní podmínkou
je jejich obecná prospěšnost. Smyslem výkonu takových prací je proto vytvoření
nějakého užitečného výsledku, který musí sloužit širšímu okruhu lidí,
tj. uspokojování určitého obecného zájmu.132
Výkon obecně prospěšných prací je nadále založen na užší spolupráci obecních úřadů
a Probační a mediační služby a na vymezení širší působnosti Probační a mediační
služby v této oblasti, která bude zajišťovat výkon obecně prospěšných prací
též ve spolupráci s dalšími institucemi kromě obecních úřadů,
zejména se vzdělávacími, humanitárními, školskými, kulturními, charitativními,
církevními a dalšími subjekty. V rámci obecních úřadů je pak na samotné dané obci,
jak v rámci své hierarchie rozhodne o dohledu nad výkonem obecně prospěšných prací.
V rámci města Sedlčany je svěřen dohled na výkonem obecně prospěšných prací právě
strážníkům MěP Sedlčany, jakožto orgánu dohledu nad pořádkem ve městě Sedlčany.
Nejedná se o výjimečný jev. Obce zpravidla, pokud zřídily obecní policii,
svěřují tento dohled právě svým obecním policiím. MěP Sedlčany má pak povinnost
součinnosti s Probační a mediační službou.

3.13 Vybírání poplatků
V souladu s ustanovením § 2 zákona o obecní policii, který obecně pojednává
o působnosti obecní policie a s ustanovením § 10 zákona o obcích vykonávají strážníci
MěP Sedlčany v rámci zabezpečování veřejného pořádku výběr specifických druhů
poplatků. Mezi takové vybírání poplatků může patřit např. vybírání poplatků
z parkovacích automatů, vybírání poplatků za zábor veřejného prostranství
dle Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní
poplatek za užívání veřejného prostranství a příp. další předpisy.
Nejedná se o výběr pouze tzv. místních poplatků,133 ale též např. o vybírání poplatků
za užití zpoplatněného parkoviště. Další působnost MěP Sedlčany v této oblasti může
být stanovena vnitřními předpisy zaměstnavatele (města Sedlčany), nařízeními města
Sedlčany, obecně závaznými vyhláškami města Sedlčany nebo vnitřními předpisy
MěP Sedlčany.
ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-428-5, str. 835 – 847.
133
Místní poplatky jsou poplatky, které mohou vybírat pouze obce. Zákonodárce jim v tom dal oprávnění
dle příslušných právních předpisů. Poplatky jako takové znamenají platbu za předem známý
a určený účel se stanovenou cenou dle příslušných předpisů. Místní poplatky jsou stanovovány
obecně závaznými vyhláškami obcí. Vydání vyhlášek je dobrovolným rozhodnutím obcí.
132
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Vybrané místní i ostatní poplatky musí strážníci MěP Sedlčany odevzdat
bez zbytečného odkladu do pokladny města Sedlčany. Tyto poplatky jsou výlučným
příjmem rozpočtu města Sedlčany.134

3.14 Městský monitorovací kamerový systém
Další velmi důležitou oblastí povinností MěP Sedlčany, která spadá do věcné
působnosti MěP Sedlčany dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii jako takového
je dohled nad Městským monitorovacím kamerovým systémem. Provoz a dohled
nad Městským monitorovacím kamerovým systémem je forma zabezpečení místních
záležitostí a veřejného pořádku. V ustanovení § 24b zákona o obecní policii
je pak dále stanoveno, že MěP Sedlčany je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění
jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona
(především zákona o PČR), pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy
z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy
o průběhu zákroku nebo úkonu strážníka obecní policie. V této věci je nutné
konstatovat, že v roce 2019 bylo uzavřeno mezi PČR a městem Sedlčany smluvní
ujednání schválené Radou města Sedlčany, jehož předmětem bylo zpřístupnění
Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany také orgánům PČR.
Předmětem smluvního ujednání tedy bylo pouze zpřístupnění, nikoli i pořizování
záznamu. O záznam je PČR povinna MěP Sedlčany i nadále požádat.
V souvislosti s poskytováním záznamů z Městského monitorovacího kamerového
systému je třeba dbát také ochrany osobních údajů, a to jak na základě
nařízení GDPR,135 tak i na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění. MěP Sedlčany je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů
oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů např. o osobě mladší
18 let, kdy tyto údaje poskytuje orgán sociálně-právní ochrany dětí
(Odbor sociálních věcí MěÚ Sedlčany). Žádost o poskytnutí informací musí být vždy
náležitě odůvodněna. Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním
systému vede, je povinen je MěP Sedlčany poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění
nebo dodržování povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně
MěP Sedlčany a dožádaných orgánů jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky,
může dožádaný orgán, který je zároveň správcem informačního systému,
údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
Z uvedených skutečností lze dovodit, že je obecní policie pro plnění svých úkolů
oprávněna zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů. Zaměstnanci města
Sedlčany zařazení do MěP Sedlčany jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje

Např. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation),
zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů EU.
134
135
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a současně jsou povinni chránit osobní údaje ve smyslu právních přepisů,
týkajících se ochrany osobních údajů.
Při poskytování informací PČR z Městského monitorovacího kamerového systému
je MěP Sedlčany povinna poskytnout PČR součinnost.
Městský monitorovací kamerový systém je tedy významným nástrojem:
- prevence – instalované kamery postupně eliminovaly a nadále i eliminují
nežádoucí jevy na veřejnosti,
- represe – na základě obrazu z kamer byli zadrženi pachatelé
protispolečenského chování a za jejich protiprávní chování jim byl udělen trest,
- získávání informací – při monitorování oznámených/neoznámených
demonstrací
či
jiných
protispolečenských
vystoupeních
(např. ohrožující veřejný pořádek, dobré mravy, demokratické zřízení ČR…)
- snižování trestné činnosti zvyšováním množství odhalených přestupků
či trestných činů, např. na úseku autokriminality,136
- ochrany památek – narušení monitorované kulturní a historické památky
je neprodleně detekováno,
- řízení a kontroly silničního provozu.
Ve městě Sedlčany monitoruje činnost na místech veřejnosti přístupných
několik desítek kamer,137 které byly rozmístěny na základě podnětů z řad občanů
města Sedlčany a na základě vyhodnocení míst, kde se vyskytuje přestupková
nebo jiná protiprávní činnost. Vyhodnocení proběhlo na základě šetření a statistik
MěP Sedlčany, příp. statistik PČR.

3.15 Rozšíření místní působnosti MěP Sedlčany
Jak již bylo uvedeno výše, územní působnost MěP Sedlčany a oprávnění strážníků
MěP Sedlčany je omezeno územím města Sedlčany a jeho místních částí, příp. územím,
které je vymezeno veřejnoprávní smlouvou mezi městem Sedlčany a jinou obcí,
která se též nachází na území Středočeského kraje (zpravidla obec sousední).
MěP Sedlčany může vykonávat (při kontrole zařízení, které jsou ve vlastnictví
města Sedlčany, mimo území města Sedlčany) pouze kontrolní činnost, ale oprávnění
strážníků, kterými strážníci MěP Sedlčany disponují na základě zákona o obecní
policii, nemohou použít. Zakázáno však není prokázat se průkazem MěP Sedlčany,
vstoupit do těchto zařízení, nebo přistoupit k nim v uniformě MěP Sedlčany.
Jiná oprávnění je možné užít, pokud bude mít město Sedlčany uzavřenou s obcí,
v jejímž katastrálním území se zařízení ve vlastnictví města Sedlčany nachází,
veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení § 3a zákona o obecní policii.
Jedná se o kriminalitu dotýkající se automobilů, např. krádež automobilu, nebo vykrádání automobilů
apod.
137
Není uveden přesný počet kamer, protože počet kamer se z důvodu zvyšování bezpečnosti ve městě
Sedlčany neustále zvyšuje.
136
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Územní působnost užití oprávnění strážníků MěP Sedlčany je stanovena výhradně
jen na katastrální území města Sedlčany, nestanovuje-li veřejnoprávní smlouva
jinak dle ustanovení § 3a, § 3b a § 3c zákona o obecní policii
(příp. jiného zvláštního předpisu).
Vedle plnění úkolů na území města Sedlčany nebo na území obce,
se kterou město Sedlčany uzavřelo veřejnoprávní smlouvu, je třeba v praxi
reagovat rovněž na určité mimořádné situace, kdy je bezprostřední
uzavření veřejnoprávní smlouvy z povahy věci nemožné. Může se vyskytnout případ,
kdy je v zájmu zachování veřejného pořádku a bezpečnosti nezbytné, aby strážník
MěP Sedlčany realizoval dočasně svá oprávnění i mimo tato místa.
Například pokud by strážník MěP Sedlčany pronásledoval pachatele a ten by překročil
hranice města Sedlčany, ztratil by strážník MěP Sedlčany za touto hranicí
svá oprávnění a postavení úřední osoby. Nemohl by proto již vykonávat svá další
oprávnění a případně použít přiměřené donucovací prostředky. Z uvedeného vyplývá,
že v případě krajní nouze územní působnost ustupuje do pozadí. Od výkonu takového
mimořádného uplatňování svých pravomocí, které jsou strážníkovi MěP Sedlčany
svěřeny zákonem o obcích, musí strážník MěP Sedlčany upustit ve chvíli,
kdy situaci získá pod kontrolu PČR. Krajní nouzí však není plánovaná návštěva
a kontrola zařízení a majetku města Sedlčany mimo katastrální území města Sedlčany.
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4 DALŠÍ
KATEGORIE
MĚP SEDLČANY

VĚCNÉ

PŮSOBNOSTI

Jak je uvedeno v předchozí kapitole, tak věcná působnost MěP Sedlčany není omezena
pouze na zákon o obecní policii. Přesah věcné působnosti je rozveden ve více právních
předpisech. O tomto svědčí i samotné ustanovení § 2 věta první zákona o obecní policii,
která uvádí, že zabezpečování místních záležitostí a plnění dalších úkolů se řídí
dle zákona o obecní policii, nebo také podle zvláštního zákona. I tyto normy
z jiných právních předpisů jsou pro strážníky obecní policie závazné a musí
dle nich postupovat. Následující podkapitoly mají strážníkům obecních policií
pomoci v orientaci roztříštěnosti právní úpravy, která upravuje jejich práva
a povinnosti. I tyto úkoly, práva a povinnosti strážníkům obecních či městských policií
svěřených zákonem jsou chápány jako zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii,
ale jsou blíže konkretizovány a rozvedeny právě v jiných právních předpisech.
Z tohoto důvodu je poměrně složité podřadit níže rozvedené kategorie
věcné působnosti MěP Sedlčany pod jednotlivá písmena ustanovení
§ 2 zákona o obecní policii, která definují jednotlivé úkoly obecní policie.

4.1 Věcná působnost podle Protikuřáckého zákona
Protikuřácký zákon upravuje věcnou působnost MěP Sedlčany tak,
že se na ně vztahuje kontrola veškerých právních skutečností,138
které nespadají pod ustanovení § 4, § 6, § 7, § 12, § 15, § 23 až § 29
Protikuřáckého zákona. Jedná se o tyto činnosti:
- dle ustanovení § 4:
o kontrola výroby, prodeje a dovozu potravinářských výrobků a hraček
napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých
pomůcek,
- dle ustanovení § 6:
o kontrola plnění povinností prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických
cigaret ohledně online nákupu (kontrola prostřednictvím systému
ověřování věku),
- dle ustanovení § 7:
o kontrola plnění povinností přeshraničního prodejce tabákových
výrobků,139 kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených

Právní skutečností se rozumí vznik, změna nebo zánik právního vztahu spojený s nějakou právní
normou, tj. konkrétním ustanovení konkrétního zákona. Právní vztah vždy obsahuje nějaká práva
a povinnosti.
139
Přeshraničním prodejem se rozumí prodej zboží realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty,
tedy obchod, při kterém dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty (občany ČR) a nerezidenty
(cizinci, kteří nemají občanství ČR).
138
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-
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ke kouření a elektronických cigaret ohledně online nákupu
(kontrola prostřednictvím systému ověřování věku),
dle ustanovení § 12:
o kontrola zákazu prodeje, výroby a dovozu hraček napodobujících tvar
a vzhled obalu alkoholických nápojů,
dle ustanovení § 15:
o kontrola prodeje alkoholických nápojů na dálku,
dle ustanovení § 23 – 25:
o náplň povinností poskytovatele zdravotnických služeb, úhrada nákladů
na odborné lékařské vyšetření a dopravu do zdravotnického zařízení,
pokud není doprava do zdravotnického zařízení uskutečňována
MěP Sedlčany,
dle ustanovení § 26 – 27:
o orientační diagnostika, krátká intervence a odborná péče poskytovaná
osobám s adiktologickou poruchou,140
dle ustanovení § 28:
o organizace a provádění protidrogové politiky je svěřena
voleným orgánům, které provádí opatření k ochraně zdraví populace
před škodlivými účinky návykových látek a návykového chování,
o vláda ČR, jednotlivá ministerstva a územní samosprávné celky
(obce a kraje) si zde poskytují vzájemnou součinnost,
dle ustanovení § 29
o tam, kde Středočeský kraj ve své samostatné působnosti vykonává
na svém území protidrogovou politiku, přičemž za tímto účelem
zřídí funkci krajského koordinátora pro protidrogovou politiku,
o tam, kde město Sedlčany v samostatné působnosti vykonává
na svém území protidrogovou politiku, přičemž za tímto účelem
zřídí funkci krajského koordinátora pro protidrogovou politiku
(město Sedlčany prozatím tuto funkci zřízenou nemá, ale do budoucna
se její zřízení nevylučuje).

Ustanovení § 34 odst. 3 Protikuřáckého zákona stanovuje MěP Sedlčany speciální
oznamovací povinnost správci spotřební daně v případě,141 že nalezne tabákové
výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo lihoviny na místě, kde je zakázán
jejich prodej. Tato povinnost neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění
úkolů PČR nebo k ohrožení účelu trestního řízení.

Adiktologickými poruchami se rozumí poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním
psychoaktivních látek, patologické hráčství a další příbuzné poruchy chování charakterizované
chronickým průběhem, bažením, sníženou schopností abstinovat, postižením kontroly chování
a sníženou schopností rozpoznávat či připouštět si problémy vznikající v důsledku vlastního chování
(§ 26 odst. 1 věta druhá Protikuřáckého zákona).
141
Celní úřad pro Středočeský kraj
140
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Strážník MěP Sedlčany je dle ustanovení § 21 odst. 1 Protikuřáckého oprávněn v rámci
své působnosti a za podmínek stanovených jinými právními předpisy vyzvat osobu
uvedenou v ustanovení § 20 odst. 1 Protikuřáckého zákona ke splnění povinnosti
podrobit se orientačnímu vyšetření142 nebo odbornému lékařskému vyšetření.143
Povinna podrobit se orientačnímu či odbornému lékařskému vyšetření je osoba:
- u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví
svoje nebo jiné osoby nebo poškodit cizí majetek,
- u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje
sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, nebo
- u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu
na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti
s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.
Oprávnění strážníka MěP Sedlčany vyzvat výše uvedenou osobu ke splnění
povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření
se vztahuje pouze v rámci jeho působnosti, tedy v rámci místní a věcné působnosti
MěP Sedlčany, a za podmínek stanovených jinými právními předpisy,
např. oprávnění obsažené v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g)
zákona o silničním provozu (viz podkapitola 3.4.1 Oprávnění strážníka dle zákona
o silničním provozu).
Podle ustanovení § 21 odst. 1 Protikuřáckého zákona je strážník MěP Sedlčany
dále oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se orientačnímu vyšetření
nebo odbornému lékařskému vyšetření, kdy orientačnímu vyšetření a odbornému
lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba mladší 18 let, u níž je důvodné
podezření, že alkoholický nápoj144 požila nebo jí byl v rozporu s protikuřáckým
zákonem prodán nebo podán nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje
jinak umožněna, nebo že užila jinou návykovou látku145 nebo jí bylo užití
jiné návykové látky umožněno. Orientační vyšetření provádí strážník MěP Sedlčany
na místě zadržení této osoby mladší 18 let a odborné lékařské vyšetření provádí
poskytovatel zdravotních služeb,146 který splňuje podmínky pro provedení
tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb147 podle zákona

Orientačním vyšetřením se rozumí dechová zkouška, vyšetření slin nebo stěru z kůže či sliznic,
včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle.
143
Odborným lékařským vyšetřením se rozumí cílené klinické vyšetření lékařem,
včetně odběru biologického materiálu. Klinické vyšetření může probíhat pouze v prostorách
pro takový účel určený. Jedná se např. o nemocnice, polikliniky, soukromé ordinace lékařů.
144
Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemového ethanolu.
145
Návykovou látkou se dle § 130 trestního zákoníku rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní
látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku
a rozvoji duševních poruch a poruch chování.
146
V případě MěP Sedlčany jsou nejbližšími poskytovateli zdravotnických služeb Poliklinika Sedlčany
(MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o.) nebo Oblastní nemocnice v Příbrami či Benešově.
147
§ 22 odst. 1 a 2 Protikuřáckého zákona
142
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č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zdravotních službách“).
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen na žádost strážníka MěP Sedlčany
bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření, splňuje-li podmínky pro provedení
tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odborné
lékařské vyšetření, je povinen strážníkovi MěP Sedlčany sdělit jeho výsledky.
U osob, které byly strážníkem MěP Sedlčany vyzvány k podrobení se lékařskému
vyšetření, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést toxikologické vyšetření.
Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl toxikologické vyšetření, je povinen
sdělit strážníkovi MěP Sedlčany jeho výsledky.148 Náklady na odborné lékařské
vyšetření podle ustanovení § 24 Protikuřáckého zákona hradí poskytovateli
zdravotních služeb MěP Sedlčany, v rámci jejíž působnosti byla učiněna výzva
k vyšetření podle ustanovení § 21 odst. 1 Protikuřáckého zákona.
Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba
MěP Sedlčany náklady, které jí úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly.
Pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá nebo zletilá, ale současně není plně svéprávná,
hradí tyto náklady její zákonný zástupce, který musí být o provedení těchto úkonů
neprodleně informován strážníkem MěP Sedlčany.

4.2

Věcná působnost podle zákona o specifických zdravotních
službách

Na Protikuřácký zákon ve smyslu lex specialis navazuje zákon o specifických
zdravotních službách, který ve svém ustanovení § 89b stanovuje, že osoba,
která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování,
a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek
a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v záchytné
stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně
souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.
Do tohoto zařízení může být tato osoba převezena i strážníky MěP Sedlčany.
Součinnost při nápomoci, pokud je osoba v záchytné stanici149 agresivní,
nelze dle ustanovení § 89c odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách
žádat MěP Sedlčany, protože její místní působnost se nevztahuje na jinou obec.
To neplatí, pokud za takovým účelem bude mezi městem Sedlčany a jinou obcí
(městem
Příbram)
uzavřena
veřejnoprávní
smlouva
dle
ustanovení
§ 23 Protikuřáckého zákona
Nejbližší záchytná stanice, celým názvem Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba,
se nachází ve městě Příbram, a to na adrese Podbrdská 269, 261 01 Příbram V – Zdaboř, v areálu
nemocnice se pak jedná o suterén budovy „H“. Pro příjem klientů se volá na telefonní číslo
+420 773 775 889. Úhrada za zachycení v případě úhrady do 7 pracovních dnů činí 2 500 Kč,
nad 7 pracovních dnů pak 3 500 Kč. Dny se počítají ode dne propuštění ze záchytné stanice. V Benešově
u Prahy, který je též v dojezdové vzdálenosti cca 30 km, se záchytná stanice k 1. červnu 2021 nenachází
a ani v nejbližší budoucnosti nacházet nebude.
148
149
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§ 3a zákona o obecní policii. Záchytná stanice se na území města Sedlčany nenachází,
a proto je odbornou literaturou doporučeno předat takovou osobu PČR,
která takovou osobu převeze na nejbližší záchytnou stanici. Do příjezdu PČR
je MěP Sedlčany povinna takovou osobu zadržet. V krajní nouzi nebo nutné obraně
je strážník MěP Sedlčany oprávněn užít i donucovacích prostředků.
Doprovod strážníkem MěP Sedlčany takové osoby na záchytnou stanici
v případě vytížení PČR vyloučen není. Doprovod učiněný bez veřejnoprávní smlouvy
dle ustanovení § 3a zákona o obcích může být vykonán pouze z důvodu krajní nouze.
Na záchytnou stanici však nelze umístit osobu ohroženou na životě selháním
základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním,
s masivním krvácením nebo osobu jevící známky onemocnění či poruchy
bezprostředně vyžadující odbornou lékařskou péči, kterou nelze poskytnout v záchytné
stanici, nebo pokud se jedná o osoby mladší 15 let, i když nejsou ohroženy
na svém životě a zdraví. Tuto situaci má v primárním stádiu povinnosti vyhodnotit
i MěP Sedlčany. V každém takovém případě je MěP Sedlčany povinna zajistit
i lékařskou pomoc.

4.3

Věcná působnost podle zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich

Vzhledem k rozebrání a uvedení konkrétních příkladů v předchozí kapitole
(kapitola 3. ZÁKLADNÍ OKRUHY VĚCNÉ PŮSOBNOSTI), není potřeba
tento okruh věcné působnosti blíže rozebírat. Rozsah možností vyšetřování
přestupkové činnosti v předchozích a následných kapitolách je dostatečný.
Proto by nebylo přínosné blíže rozepisovat a znovu konkretizovat dříve uvedené
skutečnosti, nebo skutečnosti, které jsou popsány v následujících podkapitolách
této kapitoly s návazností na konkrétní kontext konkrétního zákona.

4.4

Věcná působnost k projednávání přestupků z dalších právních
předpisů dle podmínek města Sedlčany

Příslušnost obecní policie k projednávání přestupku příkazem na místě upravuje
několik právních předpisů. Ty, které nešlo jednotlivě a jednoduše podřadit
do jednotlivých podkapitol, jsou uvedeny níže, včetně uvedení skutkových podstat
a pramenů.
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MěP Sedlčany je oprávněna příkazem na místě projednávat tyto přestupky:
- dle ustanovení § 14, § 14a a 14b zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
o k samotnému projednávání těchto přestupků příkazem na místě
je doporučeno, aby je projednávali pouze ti strážníci MěP Sedlčany,
kteří byli důkladně proškoleni v aplikaci tohoto zákona, neboť v daném
případě existuje potřeba pregnantně150 rozlišit jednotlivé
skutkové podstaty přestupků z pohledu přestupkového práva
(možnost
záměny
přestupku
podle
tohoto
zákona
například s přestupkem podle zákona o některých přestupcích
a naopak atd.),
o proškolení strážníků MěP Sedlčany ohledně tohoto zákona neproběhlo,
proto je nutné předat tyto přestupky MěÚ Sedlčany,
- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q), § 27a odst. 1 písm. n) a § 28 odst. 2
zákona na ochranu zvířat proti týrání:
o k samotnému projednávání těchto přestupků příkazem na místě
je doporučeno, aby je projednávali pouze ti strážníci MěP Sedlčany,
kteří byli důkladně proškoleni v aplikaci tohoto zákona, neboť v daném
případě
existuje
potřeba
pregnantně
rozlišit
jednotlivé
skutkové podstaty přestupků z pohledu přestupkového práva
(možnost
záměny
přestupku
podle
tohoto
zákona
například s přestupkem podle zákona o některých přestupcích
a naopak atd.),
o proškolení strážníků MěP Sedlčany ohledně tohoto zákona neproběhlo,
proto je nutné předat tyto přestupky MěÚ Sedlčany,
- dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a)
a b) zákona o některých přestupcích:
o v tomto případě se jedná o přestupky proti občanskému soužití,
 lze uložit i napomenutí, nebo je také možné jej vyřešit příkazem
na místě; příkazem na místě nelze rozhodnout dle ustanovení
§ 90 odst. 2 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky,
tehdy, kdy musí být dán souhlas osoby přímo postižené
spácháním přestupku,
- dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu:
o přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným
stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, který lze
podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy,151
 za tento přestupek nelze uložit napomenutí a příkazem na místě
lze uložit pokutu do 2 000 Kč,

Pregnantně je jiný výraz v tomto slova smyslu pro důrazně.
Cenový předpis je předpis, který stanovuje cenu za určité zboží a služby. Např. v cenových předpisech
je obsaženo, kolik lze požadovat za dálniční známku nebo kolik lze maximálně stanovit za hodinové
stání v obci na určitém místě. Cenové předpisy vydávají jednotlivá ministerstva ve formě prováděcího
předpisu dle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
150
151
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dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11 zákona
o silničním provozu:
o řidič při řízení vozidla drží telefon v ruce, překročí nejvyšší dovolenou
rychlost ve městě Sedlčany o 20 km/h,
o řidič nezastaví vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo
nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu
na pozemních komunikacích,
o při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou (zde nemusí nutně jít
o strážníka MěP Sedlčany, ale např. také o příslušníka PČR),
neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití
vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce
v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce
přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí
chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci,
o při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
nedá řidič přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna
dát přednost v jízdě, vjíždí na železniční přejezd, když je to zakázáno,
či
o neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo
označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením
nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě,
 za tyto přestupky nelze uložit napomenutí a příkazem na místě
lze v bodech 3, 5, 6, 8, 9 a 11 uvedeného ustanovení uložit
finanční postih ve výši 2 500 Kč, v případě bodu 1 a 4
uvedeného ustanovení do výše 1 000 Kč,
 při uložení zákazu činnosti nelze přestupek projednat příkazem
na místě; jedná se o:
 spáchání přestupků dle bodů 3, 5, 6 a 8 v období dvanácti
po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát
a vícekrát,
 spáchání přestupku dle bodu 5 úmyslným nezastavením
vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení
nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích osobou k tomu
oprávněnou,
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za spáchání přestupku dle bodu 9 lze jako správní trest uložit
také zákaz činnosti (zpravidla ve formě odebrání řidičského
průkazu nebo i řidičského oprávnění152) a celou záležitost
též nelze vyřešit příkazem na místě,
dle ustanovení § 34e odst. 2 písm. a) až k) zákona o silniční dopravě:
o za přestupky spáchané dle písm. b), d) nebo e) lze uložit pokutu
příkazem na místě do výše 5 000 Kč, ostatní přestupky se do výše
pokuty v příkazním řízení řídí ustanovením § 91 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky,
dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) zákona o pozemních
komunikacích:
o neoprávněné užívání místních komunikací, jejich znečištění,
znemožnění užívání účelové komunikace jejím poškozením,
provádění zakázaných činností na jakékoli pozemní komunikaci,
neodstranění způsobení znečištění místní komunikaci bez průtahů,
nebo jej dočasně neoznačí,
 za uvedené přestupky nelze uložit pokutu v příkazním řízení;
za tyto přestupky jsou zákonem o pozemních komunikacích
(§ 42a odst. 7 písm. a), b), c) uvedeného zákona) stanoveny
pokuty ve výši 200 000 – 500 000 Kč,
 uvedená oprávnění MěP Sedlčany se nevztahují na přestupky
právnických osob a fyzických osob podnikajících
dle ustanovení § 42b zákona o pozemních komunikacích,
tam je možno uložit pouze pokutu v přestupkovém správním
řízení konaném Odborem dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Sedlčany153,
dle ustanovení § 135m odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů:
o umístění vybraných výrobků do daňového skladu jinak než v režimu
podmíněného osvobození od daně,
 tento přestupek lze projednat mj. příkazem na místě
dle ustanovení § 135zi odst. 5 uvedeného zákona; výše pokuty
v příkazním řízení se odvíjí od ustanovení § 91 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky,
o daňový sklad se musí nacházet na území města Sedlčany
nebo na území, kde je MěP Sedlčany oprávněna vykonávat
svou pravomoc dle veřejnoprávní smlouvy,

Řidičský průkaz je veřejná listina a z pohledu ustanovení § 154 a násl. správního řádu je chápán
jako osvědčení o způsobilosti řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje
řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. Řidičské oprávnění se řidičským průkazem osvědčuje,
takže vydání samotnému řidičskému průkazu předchází. Řidičské oprávnění může existovat nezávisle
na řidičském průkazu, řidičský průkaz bez řidičského oprávnění nikoli. Řidičský průkaz
s uvedením příslušných řidičských oprávnění musí mít řidič u sebe. Je nepřípustné, aby řidič řídil
motorové vozidlo s řidičským průkazem, aniž by neměl řidičské oprávnění v řidičském průkazu
uvedené.
153
§ 43 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
152
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dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p) Protikuřáckého
zákona:
o prodej tabákového výrobku, kuřácké pomůcky, bylinného výrobku
určeného ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje
osobě mladší 18 let,
o kouření na místě, a to včetně elektronických cigaret, kde je to zakázáno,
a to jak zákonem, tak i obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany
(č. 3/2019 o zákazu kouření a používání elektronických cigaret154),
o neoznámení příležitostného prodeje lihovin, prodej nebo podání
alkoholického nápoje osobě, o níž lze důvodně předpokládat,
že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost,
při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla
ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
o prodej alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem
nebo jinou návykovou látkou, ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, v němž fyzická osoba ohrožuje sebe
nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,
o vstoupení na místo, na které je dle Protikuřáckého zákona osobám
v daném stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,
o požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, ačkoliv daná
osoba ví, že bude vykonávat činnost, při níž může ohrozit život
nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
o po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky
fyzická osoba vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život
nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
o odmítnutí se podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému
lékařskému vyšetření na základě výzvy strážníka MěP Sedlčany,
 v příkazním řízení tohoto charakteru nepostačí napomenutí
ve výše uvedených přestupcích Protikuřáckého zákona a je tedy
nutné pachatele takového přestupku přímo pokutovat,
 speciální úprava příkazu na místě v tomto případě není,
proto se uvede z obecné úpravy maximální výše pokuty
příkazem na místě 10 000 Kč a 2 500 Kč u mladistvého,
dle ustanovení § 28 odst. 3 zákona o obecní policii:
o úmyslné neoprávněné nošení uniformy strážníka MěP Sedlčany,
nebo takového oděvu, který je s uniformou strážníků MěP Sedlčany
zaměnitelný, přičemž to samé platí o označování vozidla
nebo jiného dopravního prostředku a nejedná-li se o strážníka
MěP Sedlčany a automobil určený pro výkon povolání strážníka
MěP Sedlčany,

Kouření zařízení IQOS se na tento zákaz nevztahuje, protože se nejedná o technologii elektronické
cigarety, ale o technologii nahřívaného tabáku. Zákaz kouření zařízení IQOS nezakazuje
ani Protikuřácký zákon, protože tuto technologii neznají a nedefinují ani příslušné předpisy EU,
ani samotný zákon.
154
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o musí zde být prokázán úmysl a osoba, která takto činí, se musí nacházet
na místě veřejnosti přístupném, jinak se o spáchání přestupku nejedná,
 není uvedeno, že přestupek může být projednán příkazem
na místě, nicméně v ustanovení § 28a odst. 2 zákona o obecní
policii není uvedeno, že se tento přestupek nesmí projednávat
příkazem na místě, proto se právní teorie domnívá,
že tento přestupek lze projednat příkazem na místě,
 dle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o obecní policii se má uložit
pokuta do výše 3 000 Kč, a proto i příkaz na místě nesmí
být udělen ve vyšší částce,
 teorie však doporučuje tento přestupek neprojednávat příkazem
na místě, a to z důvodu jeho závažnosti,
dle ustanovení § 66d odst. 1 až 3 zákona o obcích:
o fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí,
odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství, neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá
nebo vlastní, a tím naruší vzhled města Sedlčany, nebo naruší životní
prostředí ve městě Sedlčany nebo odloží věc mimo vyhrazené místo,
o právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství, neudržuje čistotu a pořádek
na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce,
nebo naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené
místo,
o fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník
nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly
stanovenými MěÚ Sedlčany nebo je neudržuje v řádném stavu,
nebo odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti
tabulky s označením umístí jiný nápis,
o není vyloučeno uložení sankce ve formě napomenutí nebo propadnutí
věci,
o podle ustanovení § 91 zákona o některých přestupcích není vyloučeno
uložení pokuty příkazem na místě; zde je vhodné uložit pokutu
v maximální přípustné výši, která činí u mladistvého až 2 500 Kč
a u svéprávné dospělé osoby až 10 000 Kč,
o důvodem držení se při vyšší hranici ukládání pokuty je skutečnost,
že za samotné skutkové podstaty těchto přestupků je uložena
v ustanovení § 66d odst. 4 zákona o obcích pokuta ve výši 200 000 Kč
až 500 000 Kč,
dle ustanovení § 7d zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů:
o v případě nevydání návštěvního řádu nebo jeho nezveřejnění,
nebo byl-li dán podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího
sportovního podniku a bylo-li to uloženo zákonem nebo jiným právním
předpisem,
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o bez zbytečného odkladu nepožádá-li o spolupráci PČR
(např. z důvodu nepokojů nebo zajištění bezpečného a pokojného
průběhu sportovní akce) nebo
o dojde k porušení rozhodnutí podle zákona nebo jiného právního
předpisu o tom, že konkrétní sportovní akce se uskuteční bez účasti
návštěvníků,
 speciální úprava příkazu na místě v tomto případě není,
proto se užije z obecné úpravy maximální výše pokuty příkazem
na místě 10 000 Kč a 2 500 Kč u mladistvého,
dle ustanovení § 66 odst. 1 a § 69 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
o využití systému zavedeného městem Sedlčany pro nakládání
s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s městem Sedlčany
(§ 66 odst. 1) nebo jím určeným subjektem,
 speciální úprava příkazu na místě v tomto případě není,
proto se užije z obecné úpravy maximální výše pokuty příkazem
na místě 10 000 Kč a 2 500 Kč u mladistvého,
o zbavení se autovraku nebo umístění vozidla vyřazeného z registru
vozidel v rozporu s uvedeným zákonem, či odložení elektrozařízení
mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru
a neoprávněně založené skládky nebo odkládání odpadů
mimo vyhrazená místa,
 speciální úprava příkazu na místě v tomto případě není,
proto se užije z obecné úpravy maximální výše pokuty příkazem
na místě 10 000 Kč a 2 500 Kč u mladistvého,
o nicméně se však doporučuje neudělovat v těchto případech pokutu
příkazem na místě a předat celou záležitost se zajištěním důkazních
prostředků MěÚ Sedlčany (Odbor životního prostřední), který celou
záležitost projedná v přestupkovém řízení.

V případě porušení obecně závazné vyhlášky města Sedlčany je třeba vždy nejprve
zkoumat, zda předmětným jednáním nebyla naplněna skutková podstata
některého z jiných, konkrétních přestupků, které jsou zakotveny v zákoně o některých
přestupcích nebo ve zvláštním zákoně. Pokud ano, použije se primárně
toto sankční ustanovení v rámci principu lex specialis a ustanovení § 4 odst. 2
(sankce za porušení obecně závazné vyhlášky) zákona o některých přestupcích
se v takovém případě nepoužije. Konkrétní ustanovení jednotlivých skutkových podstat
přestupků jsou vůči ustanovení § 4 zákona o některých přestupcích v postavení
lex specialis.
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4.5

Věcná působnost podle správního řádu

Nutno uvést, že správní řád je v mnohém chápán jako speciální zákon vůči zákonu
o obecní policii. Tato skutečnost funkce lex specialis je u správního řádu výjimečnou
skutečností, protože činnost správních orgánů (kam se v případech v zákoně uvedených
řadí i strážníci obecní policie) upravuje činnost správních orgánů obecně,
přičemž konkrétní úkony jsou následně upraveny především ve speciálních předpisech
(např. ustanovení § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky je vůči ustanovení
§ 27 a násl. správního řádu v postavení lex specialis) a má ve většině případů ve správní
praxi povahu lex generalis. Tuto skutečnost přímo potvrzuje i ustanovení
§ 1 odst. 2 správního řádu.
Podle ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu jsou správním orgánem orgány moci
výkonné, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány, právnické a fyzické
osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. MěP Sedlčany je nutno
zařadit pod orgány územního samosprávného celku, protože podle ustanovení
§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii je MěP Sedlčany orgánem města Sedlčany.
V případě, kdy MěP Sedlčany (resp. její jednotliví strážníci) vystupuje jako správní
orgán, zejména tedy při ukládání napomenutí či pokut příkazem na místě,
vztahují se na ni bezesporu základní zásady činnosti správních orgánů uvedené
v ustanovení § 2 a násl. správního řádu. Nesmí se však opět zapomínat
na speciální úpravu jednotlivých správních činností, jako je např. ustanovení
§ 91 zákona o odpovědnosti za přestupky, které hovoří o příkazu na místě
(příkazním řízení) nebo dále také ustanovení § 101 zákona o odpovědnosti
za přestupky, které hovoří o přezkumu příkazu na místě, jakožto jediného možného
opravného prostředku (mimořádný opravný prostředek).
Na MěP Sedlčany se vztahují jednotlivá ustanovení správního řádu o postoupení věci,
dožádání, vyloučení úřední osoby pro podjatost,155 ustanovení dotýkajících se pravidel
pro vedení řízení včetně jednacího jazyka, doručování písemností, ustanovení o lhůtách
a počítání času, podkladech pro vydání rozhodnutí, zajištění průběhu a účelu řízení
či náležitostí rozhodnutí (které jsou v případě MěP Sedlčany zpravidla vtěleny
do příkazového bloku156). MěP Sedlčany může provádět i určité úkony v rámci
opravných prostředků, ovšem pouze tehdy, pokud tyto úkony spadají do působnosti
správního orgánu prvního stupně a pokud MěP Sedlčany byla v dané věci
prvostupňovým orgánem. Vzhledem k neproškolenosti strážníků MěP Sedlčany
v této oblasti však není tento způsob doporučován, a i v praxi jiných obecních policií
k němu dochází zřídkakdy. Autoremedurní postup není obecní policii obecně
doporučován a v mnoha případech je nepřípustný.157 V tomto případě nesmí být
Podjatý je takový zaměstnanec města Sedlčany a jeho orgánů, který má na výsledku správního řízení
zájem, přičemž o výsledku tohoto správního řízení rozhoduje, nebo ze své pracovní pozice má možnost
výsledek správního řízení ovlivnit. O i potencionální podjatosti je zaměstnanec povinen neprodleně
informovat svého přímého nadřízeného. V případě MěP Sedlčany to bude u jednotlivých strážníků
bez ohledu na jejich zařazení vždy starosta města Sedlčany.
156
Příkazový blok je upraven v ustanovení § 91 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky.
157
Autoremedura znamená, že správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit
nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému
155
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opomenuta zvláštní úprava dle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o odpovědnosti
za přestupky, které říká, že pokud by byl podnět k provedení přezkumného řízení podán
po uplynutí lhůty 6 měsíců od právní moci příkazu na místě, vyřizuje jej správní orgán,
který příkaz na místě vydal, tedy MěP Sedlčany.158 Skutečnost, že přezkumné řízení
nelze zahájit, sdělí to správní orgán (MěP Sedlčany) účastníkovi řízení jen v případě,
že o vyrozumění požádal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy správní orgán
(MěP Sedlčany) podnět obdržel.
V případě jiné formy správního řízení, než je příkaz na místě, je pro MěP Sedlčany
důležité ustanovení § 19 odst. 1 správního řádu, podle kterého písemnost doručuje
správní orgán, který písemnost vyhotovil. Ten doručuje písemnost, je-li to možné,
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost doručit
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, může ji doručit správní orgán
sám nebo může písemnost doručit prostřednictvím doručovatele provozujícího
poštovní služby, nebo prostřednictvím Obvodního oddělení PČR příslušného
podle místa doručení. Je-li k řízení příslušný některý z orgánů města Sedlčany,
může písemnost doručit také prostřednictvím MěP Sedlčany. Tento úkol MěP Sedlčany
přímo navazuje na ustanovení § 1 odst. 2 zákona o obecní policii, podle kterého obecní
policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce
a plní další úkoly, pokud tak stanoví správní řád, nebo jiný zákon. K tomu je nutno
uvést, že místní působnost MěP Sedlčany je dána hranicí území města Sedlčany,
pokud nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva. Může ale dojít i k nutnosti doručit
písemnost i mimo území města Sedlčany. V tomto případě strážník MěP Sedlčany
vystupuje „pouze“ jako doručovatel ve smyslu správního řádu a nemůže využívat
oprávnění podle zákona o obecní policii. Neměl by ani mít povinnost prokazovat
svou příslušnost k MěP Sedlčany, nicméně se lze domnívat, že nic nebrání tomu,
aby vstoupil na toto jiné území ve stejnokroji strážníka MěP Sedlčany.
Nemůže ale zjišťovat totožnost osob nad rámec § 19 odst. 8 správního řádu,
předvádět osoby dle správního řádu nebo jiných právních předpisů, omezovat vstup
na určitá místa nebo činit jakákoli jiná opatření podle zákona o obecní policii
nebo zvláštního právního předpisu ve smyslu oprávnění zákonem mu svěřených
jako strážníkovi obecní policie.
Předvedení i podle jiného právního předpisu, než je správní řád, může MěP Sedlčany
vykonat mj. také na základě požádání orgánu města Sedlčany. Doručení usnesení
o předvedení osoby nesmí MěP Sedlčany odmítnout. Předvedení je možné uplatnit
v případě, že se účastník nebo svědek nedostaví bez náležité omluvy
nebo bez dostatečných důvodů na předvolání ke správnímu orgánu.
Nelze prostřednictvím MěP Sedlčany předvést osobu nacházející se mimo území
města Sedlčany. To je v pravomoci PČR. Výjimku by založilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení § 3a zákona o obecní policii. Totéž platí
v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení § 3b zákona o obecní
z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí
lze podat odvolání. Tento postup je upraven v ustanovení § 87, § 95 odst. 2 a § 98 správního řádu.
158
Právě například tuto část věcné působnosti může Rada města Sedlčany převést tento druh správního
řízení na jiný orgán města Sedlčany ve smyslu § 28b odst. 1 zákona o obecní policii.
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policii, která se týká plnění úkolů obecní policie na území jiné obce, na kterém byl
vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (celorepublikový)
nebo kde je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná
společenská akce, v souvislosti s níž lze předpokládat účast většího počtu osob.
K předvedení by navíc mohlo dojít v rámci exekuce přímým vynucením
podle § 127 správního řádu nebo při podávání vysvětlení podle § 137 správního řádu.
K zajištění průběhu a účelu řízení slouží také institut vykázání z místa konání úkonu.
Vykázat je možné toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním
jednání nebo ohledání na místě. Před vykázáním z místa konání úkonu je stanovena
zákonná povinnost upozornit na skutečnost, že může k vykázání dojít,
pokud nebude ukončeno nepřístojné chování. MěP Sedlčany může namísto vykázání
z místa konání úkonu uložit rušící osobě pořádkovou pokutu podle ustanovení
§ 62 odst. 1 písm. b) správního řádu. Praktické to bude například tehdy,
když správní orgán potřebuje k provedení úkonu součinnost rušící osoby a pořádková
pokuta ji donutí k ukončení rušivého jednání. Vykázání by v tomto případě bylo
na újmu i správnímu orgánu, protože by nemohl zjistit skutečnosti nutné k vydání
správního rozhodnutí. Formálně se vykázání z místa konání úkonu provádí usnesením,
které se vyhlašuje ústně. Oprávnění k tomuto úkonu je pro MěP Sedlčany stanoveno
dle ustanovení § 60 správního řádu.

4.6

Spolupráce PČR a MěP Sedlčany

MěP Sedlčany je hlavním spolupracujícím „partnerem“ PČR co do působnosti
na území města Sedlčany (jeho katastrálního vymezení). Je to dáno především
podobným zaměřením věcné působnosti PČR a obecní policie a svou vzájemnou
potřebností. Spolupráce mezi MěP Sedlčany a PČR je realizována na úseku výkonu
povinností a oprávnění strážníků MěP Sedlčany. Pro vztah zákona o PČR a zákona
o obecní policii je nejvýznamnější § 16 zákona o PČR a ustanovení § 1 odst. 3,
§ 4d odst. 3, § 10 odst. 1, § 11a odst. 1, § 13, 14, § 18a odst. 2, § 19 odst. 2,
§ 23 a § 25 zákona o obecní policii. Například podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona
o obecní policii je strážník MěP Sedlčany povinen bez zbytečného odkladu oznámit
PČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, a podle povahy věci též zajistit
místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob. Podle ustanovení
§ 11 odst. 1 zákona o obecní policii je MěP Sedlčany v rozsahu nezbytném
k plnění svých úkolů primárně podle zákona o PČR oprávněna vyžadovat
poskytnutí údajů z informačních systémů PČR o:
- hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
- odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách
motorových vozidel,
- totožnosti osob, které byly předvedeny na PČR podle ustanovení
§ 13 odst. 1 až odst. 3 zákona o obecní policii nebo omezeny na osobní svobodě
podle ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu,
- totožnosti cizinců.
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Podle ustanovení § 39 zákona o PČR může PČR za účelem odstranění bezprostředního
ohrožení životů nebo zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu
na majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu provoz elektronických
komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací
nebo provozování radiokomunikačních služeb. Musí být informovány složky
Integrovaného záchranného systému (kam se MěP Sedlčany jako orgán města Sedlčany
neřadí) a Český telekomunikační úřad. Povinnost informovat MěP Sedlčany
zde však není. Je tedy vhodné uzavřít koordinační dohodu pro povinnost oznámit
takovou poruchu MěP Sedlčany PČR (resp. Obvodním oddělením PČR v Sedlčanech).
Podle ustanovení § 103 zákona o obcích může vedle MěP Sedlčany požádat starosta
města Sedlčany PČR o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Přičemž MěP Sedlčany je povinna v takovém případě dle oborné literatury
(není-li toto předmětem koordinační dohody) dbát pokynů PČR.159 Základní práva
a povinnosti PČR vůči starostovi města Sedlčany v takové záležitosti lze však vymezit
pouze na základě koordinační dohody uzavřené podle ustanovení § 16 zákona o PČR.
Na uzavření takové dohody není právní nárok. Nejedná se ani o veřejnoprávní smlouvy
ve smyslu ustanovení § 159 a násl. správního řádu. Nutno uvést,
že vzájemnou spolupráci správních orgánů (kterými mohou být rovněž PČR
i MěP Sedlčany) zdůrazňuje také ustanovení § 8 správního řádu. Ten vyjadřuje
tzv. zásadu dobré správy.160
Součinnost ohledně dalších předpisů je stanovena v jiných kapitolách a podkapitolách
této Příručky. Důvodem, proč jsou v jiné části, je jejich konkretizace a vztah k tématu
dané kapitoly či podkapitoly.
Rychlost součinnosti MěP Sedlčany by měla být zajištěna prostřednictvím mobilního
telefonu, ve kterém bude uloženo mobilní telefonní číslo na Obvodní oddělení PČR
Sedlčany, které je +420 602 307 343. V případě nefunkčnosti telefonních zařízení
se musí strážníci MěP Sedlčany neprodleně dostavit na sídlo Obvodního oddělení PČR
Sedlčany, které se nachází na adrese Švermova 636, 264 01 Sedlčany.
Dle ustanovení § 23 zákona o obecní policii má povinnost vyrozumět PČR pověřený
strážník MěP Sedlčany také tehdy, pokud dojde při použití donucovacích
prostředků nebo psa ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě

Důvodem je skutečnost, že zabezpečení místních záležitostí je primárním úkolem MěP Sedlčany
dle zákona o obecní policii a nikoli PČR.
160
Tato zásada vyjadřuje, že orgány veřejné správy postupují v souladu se zákonem nestranně,
vyřídí veškeré záležitosti bez zbytečných průtahů a včas, jejich postup a rozhodnutí nevybočuje
z dosavadní praxe a pokud ano, svou odchylku pečlivě odůvodní. Správní orgán při řízení poskytuje
osobě přiměřené informace o zjištěných skutečnostech a o jejích povinnostech vůči klientům a informuje
ji o postupu správního orgánu tak, aby klient plně pochopil účel řízení, orientoval se v jeho průběhu
a mohl využívat svá procesní práva, zároveň musí být postupováno tak, aby byla dodržena zásada
přiměřenosti, a to i ve správním trestání. Efektivnost se předvídá automaticky. Každý správní orgán
je za své rozhodnutí odpovědný, a pokud udělá chybu, tak ji přizná a opraví dle litery zákona
podle povahy chyby. Zaměstnanec správního orgánu se chová k osobám s respektem a zdvořilostí
a je korektní vůči jiným zaměstnancům správního orgánu, stejně tak dbá ochrany osobních údajů.
159
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nikoli nepatrné.161 Uvedené skutečnosti platí v případě použití služební zbraně.
Vyrozuměním PČR se rozumí vyrozumění neprodlené a bez zbytečného odkladu.

4.7

Součinnost MěP Sedlčany a dalších orgánů veřejné správy

Spolupráce MěP Sedlčany se státními orgány a orgány územních samosprávných celků
v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem
je opětovně realizována na úseku výkonu povinností a oprávnění strážníků
MěP Sedlčany. V § 2 písm. i) zákon o obecní policii je stanovena spolupráce
se státními orgány, kdy obecní policie poskytuje za účelem zpracování statistických
údajů MV ČR na požádání údaje o obecní policii. MěP Sedlčany spolupracuje
i s dalšími subjekty, pro které označení státní orgán není tak příznačné.
Tyto orgány je vhodné označovat jako orgány veřejné správy.
Spolupráce MěP Sedlčany s dalšími orgány veřejné správy je stanovena
v následujících právních předpisech:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, říká, že strážci přírody jsou dle ustanovení § 81 písm. e)
tohoto zákona oprávněni požadovat pomoc nebo součinnost,
o pokud nemohou strážci přírody splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky a je-li to možné s ohledem
na místní působnost MěP Sedlčany, mohou strážníky MěP Sedlčany
strážci přírody požádat o součinnost a nápomoc,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, říká, že lesní stráž je při své činnosti oprávněna
dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. d) tohoto zákona požadovat pomoc
nebo součinnost,
o pokud nemůže lesní stráž splnění svých povinností zajistit vlastními
silami a prostředky a je-li to možné s ohledem na místní působnost
MěP Sedlčany, může strážníky MěP Sedlčany lesní stráž požádat
o součinnost a nápomoc,
- zákon o myslivosti říká, že myslivecká stráž je dle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. h) tohoto zákona oprávněna požadovat pomoc
nebo součinnost,
o pokud nemůže myslivecká stráž splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky a je-li to možné s ohledem na místní
působnost MěP Sedlčany, může strážníky MěP Sedlčany myslivecká
stráž požádat o součinnost a nápomoc,

Dle ustanovení § 138 odst. 1 trestního zákoníku se škodou, nikoli nepatrnou, rozumí škoda, která
převyšuje hodnotu 10 000 Kč. V tomto smyslu se chápe škoda skutečná, tedy mj. i škoda
např. na výdělku. Škoda zvláštní obliby je zohledňována pouze v občanskoprávním řízení. Pro vznik
trestného činu není vždy bezpodmínečné překročit hranici skutečné škody ve výši 10 000 Kč.
161
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4.8

zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, říká, že rybářská stráž je dle ustanovení
§ 16 písm. b) bod 3 tohoto zákona oprávněna požadovat součinnost,
o pokud nemůže rybářská stráž splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky a je-li to možné s ohledem na místní
působnost MěP Sedlčany, může strážníky MěP Sedlčany rybářská
stráž požádat o součinnost a nápomoc
zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, říká, že dle ustanovení § 57 tohoto zákona
Vojenská policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými
bezpečnostními sbory, obecní policií, Vojenským zpravodajstvím
a s obdobnými institucemi v zahraničí. Obsah spolupráce, součinnosti
a vzájemné vztahy upraví dohoda, kterou za Vojenskou policii podepisuje
náčelník Vojenské policie,
veterinární zákon říká, že osoba, jíž byl povolen výkon veterinární
asanační činnosti, konkrétně odchyt toulavých zvířat a jejich umístění
do karantény dle § 42 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, provádí na žádost
MěÚ Sedlčany nebo MěP Sedlčany a v součinnosti s nimi odchyt toulavých
a opuštěných zvířat a jejich umístění v karanténě nebo izolaci,
je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném
veřejném zájmu.

Branný kroužek

Branný kroužek znamená v pedagogické teorii střelecký kroužek a další aktivity,
které souvisely v minulosti (před rokem 1990) s povinným předmětem na základních
a středních školách známým jako „Branná výchova“. Jedná se tedy o přípravu
všech občanů bez výjimky na obranu země a zejména na život v polovojenské
společnosti, kde každý podléhá rozkazům, které patří k základním kamenům
poslušnosti a organizace činnosti pro přežití při výjimečných stavech,
a to i ve stavu nouze. V minulosti bylo možné studovat pětileté aprobační studium
branné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Komplex branné výchovy tak zahrnoval politické, odborné, tělovýchovné
a psychologické prvky a snažil se působit na mladé lidi ve všech oblastech života.
Proto se v rámci branné výchovy hovořilo především o nejtypičtější součásti
komunistické výchovy, ale z pohledu dějin se jedná spíše o spojování si této činnosti
s totalitními režimy i přes to, že byla (sice pouze u chlapců) taková výchova
vyžadována i za dob Rakouska-Uherska apod.
V současnosti musí být brán zřetel především na apolitičnost takového kroužku
v případě jeho založení. Jakékoli politické podněcování dětí a jejich agitace do jakékoli
politické strany může být bráno jako nemravný krok vůči dětem a mládeži.
Tato skutečnost se odvozuje z ustanovení § 32 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. I přes to, že se zde hovoří o školách a školských
zařízeních, tak bude záležet vždy na místě, kde by k takové činnosti došlo.
Podmínkou je výkon pedagogické činnost. Pro branný kroužek zároveň platí,
že jeho průběh musí zaštitovat spolek, nebo jeho součást dle ustanovení
§ 241 a násl. občanského zákoníku, který je následně přidružen k některému ze spolků
působícímu již na území ČR, ideálně na území města Sedlčany, který se střelbě
a podobným aktivitám věnuje. Spolek musí mít mj. vlastní morální a etický kodex.
Není vyloučeno, aby si MěP Sedlčany založila vlastní střelecký spolek, v rámci kterého
by působil tento branný kroužek. Pokud si MěP Sedlčany založí vlastní střelecký
kroužek, musí jej založit podle ustanovení § 241 a násl. občanského zákoníku.
I tento by však musel mít vlastní morální a etický kodex.
Pokud by se při založení spolku předpokládalo, že bude spolek alespoň z části
financován z rozpočtu města Sedlčany (tj. z veřejných prostředků), je nutné,
aby jeho zakladatel předložil ekonomický náhled rozpočtu spolku a zaručil se,
že rozpočet spolku bude transparentní a veřejné dostupný. Na podporu činnosti
je možné využít grantových systémů, které jsou k dispozici u příslušných ministerstev
ČR nebo jiných entit. Dále je nutné, aby iniciátor předložil veškeré dokumenty,
které souvisí s pedagogickou činností a zajistil odborný dozor i dle příslušných
právních předpisů (především dle zákona č. 561/2004 Sb.,).
Dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o zbraních a střelivu je možné vydat zbrojní průkaz
skupiny B pouze osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení (spolku)
zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel
a řádů a součástí této činnosti je střelba a jsou-li splněny ostatní podmínky
pro jeho vydání. Na střelnici nesmí střílet osoba mladší 15 let. Z tohoto vyplývá,
že pokud by iniciátor chtěl skutečně zřídit takovýto branný kroužek, tak takto může
činit pouze na střelnici, kde se nemůže osoba mladší 15 let setkat se střelnými
zbraněmi, které jsou střelnými zbraněmi podle zákona o zbraních. Osoby mladší 15 let
mohou zacházet pouze se vzduchovkami, pokud to návod k nim umožňuje.
Osoba starší 15 let (a mladší 18 let) smí na střelnici střílet po předložení občanského
průkazu jen s držitelem zbrojního průkazu kategorie B nebo C, který je držitelem
zbrojního průkazu nejméně 3 roky a je starší 21 let. Na sportovní střelbu se užije právní
úprava jiná. V případě branného kroužku je tedy nutno poukázat i na omezenost věku
u některých aktivit a nutný dozor více dospělých osob, které vlastní zbrojní průkaz.
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5 OMEZOVACÍ, DONUCOVACÍ A JINÉ PROSTŘEDKY
UŽÍVANÉ
STRÁŽNÍKY
OBECNÍCH
POLICIÍ
DLE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII A JEJICH
UVEDENÍ NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
Jestliže má MěP Sedlčany úspěšně plnit své poslání a úkoly při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku jí svěřené zákonem o obecní policii nebo jinými právními
předpisy, musí strážníci MěP Sedlčany disponovat specifickými donucovacími
prostředky, kterých mohou užít pouze tehdy, není-li možné jít cestou ústní domluvy.
Při jejich užití se strážníci MěP Sedlčany vždy řídí zákonným pravidly, která stanovují
a definují nejen právní předpisy, ale i judikatura NS ČR a NSS ČR.

5.1

Obecně k omezovacím a donucovacím prostředkům

Donucovací prostředky, které mohou strážníci MěP Sedlčany při výkonu svých
pracovních povinností a úkolů užít, jsou stanoveny v ustanovení § 18 odst. 1 zákona
o obecní policii. Jedná se o hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický
nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný
prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní,
varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Upozornění na použití donucovacích prostředků není nutné za všech okolností.
I sama judikatura uvádí, že donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu
ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti,
rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.
Dle § 18 odst. 3 zákona o obecní policii je strážník povinen před použitím
donucovacích prostředků v podobě hmatů či chvatů vyzvat osobu,
proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy: „Jménem zákona!“
s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen
jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
V situaci, kdy velitel městské policie reagoval, stěžovatel měl v ruce střelnou zbraň.
Až následně bylo zjištěno, že jde o plynovou zbraň. Městská policie postupovala zcela
adekvátně, když v okamžiku zákroku nahlížela na předmět, který držel stěžovatel
v ruce, jako na zbraň, která svými projektily může člověka usmrtit či zranit,
jelikož se takto předmět jevil a nebyl čas jej blíže zkoumat.162 Tato právní věta udala
mj. směr i praxi užívané strážníky. Z výše uvedeného lze vyvodit zjednodušené
pravidlo, že výzvy není potřeba v krajní nouzi, příp. v nutné sebeobraně.

162

Rozsudek NSS ČR ze dne 18. 5. 2017, č. j. 9 As 33/2017-16.
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O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník MěP Sedlčany
podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem s co nejmenším
zásahem do práv toho, proti komu zásah míří. Přitom použije takového donucovacího
prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, jež se dopouští
protiprávního jednání. Podmínky použití donucovacího prostředku jsou tak projevem
zásady přiměřenosti. NS ČR ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2017,
sp. zn. 30 Cdo 5661/2015, uvedl: „Z daného ustanovení strážníkovi plyne oprávnění
použít takového donucovacího prostředku, který je ještě reálně schopen umožnit
dosažení účelu sledovaného zákrokem, je tedy dostatečně efektivní, účinný
(použití zjevně neúčinného donucovacího prostředku by bylo v rozporu se smyslem
institutu donucovacího prostředku), současně je však ještě nezbytný k překonání
odporu nebo útoku osoby, proti níž strážník zakročuje, tedy bez jeho použití by nebylo
možné odpor či útok překonat. Z toho vyplývá, že princip přiměřenosti se vztahuje
jak na volbu konkrétního donucovacího prostředku, tak na způsob jeho použití.
Kterého konkrétního donucovacího prostředku strážník užije, musí vždy zhodnotit sám,
a to s ohledem na okolnosti dané situace, zejména na účel sledovaný zákrokem,
na míru a povahu nebezpečí, ohrožené hodnoty, intenzitu a charakter
kladeného odporu, charakter útočníka, aktuální či potenciální nebezpečnost útočníka
a v neposlední řadě na celkový charakter situace, popř. další informace.“
Strážník MěP Sedlčany je dále povinen dbát na to, aby použitím donucovacích
prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti
jejího protiprávního jednání. Dále musí strážník MěP Sedlčany dbát na ochranu
dalších, nezúčastněných osob, kterým by jeho nepřiměřeným zákrokem mohla
vzniknout škoda nebo újma.

5.2

Hmaty, chvaty, údery a kopy

Tento donucovací prostředek není možné automaticky chápat jako druh sebeobrany.
Primárně je použití donucovacích prostředků chápáno jako aktivní překonání odporu
osoby, která se dopouští protiprávního jednání. Nutně se nevylučuje, aby byl tento
donucovací prostředek v případně nutné obrany užit jako sebeobrana.

5.2.1 Praktický příklad
Pokud zjevně podnapilá fyzická osoba užívá násilí k tomu, aby kladla odpor
při zajištění ve chvíli, kdy se dopouští např. přestupku proti občanskému soužití
dle ustanovení § 7 zákona o některých přestupcích, je vhodné takovou fyzickou osobu
vyzvat k ukončení její protiprávní činnosti a např. se slovy: „Jménem zákona přestaňte
páchat přestupkovou činnost, nebo bude proti Vám zakročeno!“ zajistit chvaty
a počkat do jejího zklidnění až uklidnění. Pokud dojde k fyzické potyčce a násilným
pokusům o vyproštění se z daného chvatu, je vhodné užít úderů či kopů ke zneškodnění
takové fyzické osoby. Pokud ani toto nepomůže, je vhodné užít pouta jako další formu
donucovacích prostředků.
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5.3

Slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující
prostředek

Oproti střelné zbrani nemají tyto donucovací prostředky fatální následky,
a proto je vhodné je užít přednostně před střelnou zbraní. Použití těchto donucovacích
prostředků proto výrazně rozšiřuje donucovací prostředky schopné eliminovat
i např. velmi agresivního pachatele, aniž by musela být použita střelná zbraň.

5.3.1 Praktický příklad
Pachatel se dopouští přestupku podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona
o některých přestupcích (pachatel ubližuje jinému na zdraví) ve formě pokračovacího
přestupku dle ustanovení § 7 zákona o odpovědnosti za přestupky na svých sousedech,
které opakovaně fyzicky napadá. Pachatel pro tyto účely užívá baseballovou pálku
a pro strážníky je tedy téměř nemožné jej znehybnět chvatem, úderem nebo kopem,
a protože by užití střelné zbraně mohlo mít fatální následky (pachatel neustále přebíhá
z místa na místo, je neklidný a schovává se za poškozené), je na místě užít po výzvě:
„Jménem zákona přestaňte s tímto konáním, nebo proti Vám bude užito donucovacího
prostředku!“ slzotvorného, elektrického nebo jiného obdobně dočasně
zneschopňujícího prostředku s přihlédnutím ke konkrétní situaci a pravděpodobnosti
zásahu. V těchto případech není často vhodné užít ani obušku nebo jiného úderného
prostředku, a to z důvodu vzdálenosti a velikosti zbraně pachatele
s ohledem na možnost újmy na zdraví nebo škody, kterou s ní pachatel může napáchat
strážníkovi MěP Sedlčany nebo třetím osobám. Při volbě donucovacích prostředků
musí strážník MěP Sedlčany vždy dbát i na ochranu svého života a zdraví.

5.4

Obušek a jiný úderný prostředek

Pojem „jiný úderný prostředek“ v sobě obsahuje strážníky obecních policií
již v minulosti využívané různé druhy obušků, tonf, teleskopických obušků apod.,
které plní svůj účel mnohem kvalitněji než „klasické obušky“. Jsou využívány
především u nových forem hlídkové činnosti (hlídka na kole, motocyklu, člunu, koni),
kdy „klasický“ obušek vhledem k jeho provedení nelze efektivně použít.

5.4.1 Praktický příklad
Vzhledem k využití těchto donucovací prostředků především na kole, motocyklu,
člunu nebo koni není vhodné uvádět konkrétní příklad, protože touto technikou
MěP Sedlčany nedisponuje. Pro objektivizaci je však vhodné užít alespoň příklad
z podkapitoly 5.3.1 Praktický příklad, ve kterém je uvedeno, že pachatel
má baseballovou pálku. Pokud by totiž měl např. jen klacek, který je kratší než obušek
nebo jiný úderný prostředek a neschovával se za poškozené, užití obušku
nebo jiného úderného prostředků by bylo na místě. V zájmu ochrany zdraví strážníka
MěP Sedlčany je však i tak doporučováno užít slzotvorný, elektrický
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nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, který pachateli nezpůsobí
žádnou újmu na životě nebo citelnou újmu zdraví a zároveň i tak bude docíleno
požadovaného účinku.

5.5

Pouta

Pouta jsou jedním z nejčastěji používaných donucovacích prostředků,
který slouží k omezení volného pohybu fyzické osoby a nejenom snadnějšímu,
ale zejména bezpečnějšímu transportu fyzické osoby. Jejich užití je nejméně násilné
a zároveň slouží na ochranu nejširšímu okruhu osob. Pokud totiž někdo není v těsné
blízkosti zadržovaného nebo nedojde k potyčce, je minimální pravděpodobnost
újmy na zdraví jiné fyzické osoby.
Vedle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o obecní policii, které definuje pro všechny
druhy donucovacích prostředků, které je strážník MěP Sedlčany oprávněn užít,
je důvod užití pout jako donucovacího prostředku dále upraveno v ustanovení
§ 18a odst. 1 zákona o obecní policii, které říká, že strážník je oprávněn použít pouta
při omezení osobní svobody osoby podle ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu,
při předvedení osoby podle zákona o obecní policii, nebo např. dle správního řádu,
která klade odpor (to ale pouze na území města Sedlčany ve vztahu k územní
působnosti MěP Sedlčany nebo na území obce, se kterou má město Sedlčany uzavřenou
veřejnoprávním smlouvu dle zákona o obecní policii), nebo proti fyzické osobě,
která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí
majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka MěP Sedlčany.

5.5.1 Praktický příklad
V návaznosti na podkapitolu 5.2.1 Praktický příklad bylo možné
takto zpacifikovaného agresora zatknout do pout a odvést na služebnu MěP Sedlčany
k podání vysvětlení. Stejný způsob lze užít i v následném zpacifikování agresora
uvedeného v příkladu z podkapitoly 5.3.1 Praktický příklad. Množství příkladů
je nespočet, a i sama teorie připouští užití pout jako jeden z nejzákladnějších
donucovacích prostředků, které lze užít v kterékoli situaci i na osoby,
které nejsou agresory nebo pachateli, ale jejich krátké nespoutání by mohlo vlivem
jejich šoku vést k ublížení na zdraví takto rozrušené fyzické osoby, nebo by mohlo
hrozit napadení i osob jiných. V tomto případě je však nutno užít nejdříve hmatů
a chvatů, a až tehdy, kdy nebude možné šokovanou fyzickou osobu zklidnit
touto formou, mohou přijít na řadu pouta. Pokud bude užití pout prvním úkonem
vůči této fyzické osobě, je nutné užít výzvu „Jménem zákona se zdržte tohoto chování,
nebo bude vůči vám užito donucovacího prostředku.“ To neplatí, jedná-li se o krajní
nouzi.
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5.6

Úder služební zbraní

Ačkoliv účel služební zbraně je jiný, v některých situacích (zejména při osobním
kontaktu s agresivní osobou na krátkou vzdálenost) může úder služební zbraní
dostačujícím způsobem eliminovat agresivní osobu.

5.6.1 Praktický příklad
V případě uvedení praktického příkladu je vhodné odkázat do věty druhé podkapitoly
5.4.1 Praktický příklad. Tento donucovací prostředek není hojně využíván, a to proto,
že by strážník MěP Sedlčany musel být v bezprostřední blízkosti agresora
a zároveň by tento agresor nesměl očekávat jakýkoli pohyb strážníka MěP Sedlčany.
Současně by mohlo ve vyhrocené situaci dojít k nečekanému výstřelu ze zbraně,
a proto tento donucovací prostředek patří k nejméně doporučovaným. Výzva strážníka
MěP Sedlčany by zde však mohla takový postup zcela zhatit, a proto není
tento donucovací prostředek praktický. Obecně je nejvhodnější tento donucovací
prostředek užívat právě bez výzvy. Bez výzvy je možné jej užít pouze v nutné
sebeobraně nebo krajní nouzi.

5.7

Hrozba namířenou zbraní

S ohledem na skutečnost, že použití zbraně je nejzávažnějším zásahem
do práv a svobod osoby, neboť ji přímo ohrožuje na životě a zdraví, má vyslovená
a fakticky provedená hrozba namířenou služební zbraní často dostatečný odstrašující
efekt.
Hrozba namířenou zbraní má být obecně užita v takových chvílích,
kdy je proti strážníkovi MěP Sedlčany namířena jakákoli palná zbraň.
Hrozba namířenou zbraní může být užita i proti atrapě, která vypadá jako zbraň pravá,
protože optické odlišení od atrapy, plynové pistole, nebo skutečné střelné zbraně
je díky propracovanosti detailů téměř nemožné. Tento přístup potvrzuje
mj. také usnesení NSS ČR, které je obsaženo v podkapitole
5.1
Obecně k.

5.7.1 Praktický příklad
Automobil se na místní komunikaci ve městě Sedlčany pohybuje neobvyklým
stylem jízdy a hlídka MěP Sedlčany pojme podezření, že je řidič tohoto automobilu
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Hlídka MěP Sedlčany se tedy rozhodne
automobil zastavit. Řidič na základě světelného upozornění automobil zastavil.
Následně je vyzván dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu
k podrobení se ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Protože byl zároveň
strážníkem MěP Sedlčany vyzván, aby dle ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) a písm. b)
zákona o silničním provozu předložil řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
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sáhl pro tyto doklady do přihrádky automobilu. V přihrádce měl i svou legálně drženou
zbraň, kterou následně namířil proti hlídce MěP Sedlčany, kdy strážník reagoval
namířenou zbraní na řidiče též.

5.8

Varovný výstřel ze služební zbraně

S ohledem na účel, ke kterému byla zkonstruována střelná zbraň, tzn. ke střelbě na cíl,
je zákonná výzva a varovný výstřel ze služební zbraně nejdůraznějším donucovacím
prostředkem. Může totiž i bez úmyslu nenávratně poškodit lidské zdraví
nebo i člověka zabít. V mnoha případech je to však chybou těch, kvůli kterým byla
střelba započata. I když je střelba vedena do volného prostoru, lze doporučit maximální
opatrnost na případné odražení střely. Dle judikatury NS ČR je v obecné rovině
zapotřebí akcentovat, že varovný výstřel ze služební zbraně je prakticky nejtěžším
donucovacím prostředkem, u něhož je třeba vždy počítat s potenciálním ohrožením
života či zdraví jiných osob (a to nejen pachatele, ale například i náhodných
kolemjdoucích). Použití takového donucovacího prostředku ve smyslu ustanovení
§ 18 odst. 1 písm. g) zákona o obecní policii by proto mělo být pro strážníka
obecní policie doslova krajní možností.163 Z tohoto závěru je tedy nutno vycházet
i při aplikační praxi varovného výstřelu ze služební zbraně. Zjednodušeně je možné
o varovném nebo celkově o výstřelu tvrdit, že se díky jeho povaze jedná o krajní
donucovací prostředek.

5.8.1 Podmínky použití služební zbraně
Strážník MěP Sedlčany je oprávněn užít služební zbraň pouze za podmínek nutné
obrany nebo za podmínek krajní nouze. Dále je to také tehdy, aby strážník
MěP Sedlčany zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem
zadržet. Tento způsob je přípustný pouze tehdy, pokud by použití jiných donucovacích
prostředků bylo zřejmě neúčinné.
Služební zbraní se podle zákona o zbraních rozumí krátká střelná zbraň,
jejímž držitelem je podle zákona o zbraních obec, resp. město Sedlčany.
Před použitím služební zbraně je strážník MěP Sedlčany povinen vyzvat osobu,
proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou,
že bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě,
že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby
a zákrok nesnese odkladu. Při použití služební zbraně je strážník povinen dbát nutné
opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život
a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje. Při opětované střelbě není výzvy třeba též.

163

Usnesení NS ČR ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. 8 Tdo 353/2010.
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5.8.2 Praktický příklad
Zde je dobré vycházet z příkladu uvedeném v podkapitole 5.7.1 Praktický příklad.
Řidič vystoupí z vozidla a stále míří svou zbraní na strážníka MěP Sedlčany.
V tuto chvíli strážník MěP Sedlčany musí zvolit frázi: „Jménem zákona odhoďte zbraň
nebo dojde k výstřelu!“ Pokud po této výzvě nedojde ke změně a řidič stále míří
na strážníka MěP Sedlčany, je strážník MěP Sedlčany oprávněn vystřelit do prostoru,
kde se dle nejlepší úvahy strážníka MěP Sedlčany nikdo nenachází.164 V tomto případě
je následně vrchní strážník MěP Sedlčany povinen dle ustanovení § 23 zákona
o obecní policii kontaktovat PČR s tím, že bylo vystřeleno ze služební zbraně
a také za jakým účelem byla střelba provedena, a to včetně jejích následků.
Pokud dojde k výstřelu ze zbraně řidiče též, je MěP Sedlčany povinna neprodleně
kontaktovat PČR. Jako důvod varovného výstřelu by bylo možné uvést,
že vznikla důvodná obava, že řidič vystřelí první a mohlo by tedy dojít k újmě na životě
nebo zdraví u třetích nezúčastněných osob.

5.9

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

Tento donucovací prostředek je v praxi znám především jako tzv. „botička“,
která je zařazena jako donucovací prostředek proti osobám, ačkoliv je jeho účelem
zajistit či znehybnit motorové vozidlo. V praxi MěP Sedlčany se téměř neužívá,
a proto praktický popis bude spíše všeobecný. Tento technický prostředek může
strážník MěP Sedlčany použít k vynucení povinnosti řidiče setrvat na místě do příchodu
PČR nebo v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena,
lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

5.9.1 Praktický příklad
Tohoto donucovacího prostředku je vhodné užít tehdy, kdy strážník MěP Sedlčany
zjistí, že se jedná o vozidlo odcizené dle Evidence odcizených vozidel.
Dalším takovým příkladem může být i nápomoc fyzickým osobám při ztrátě klíčů
od automobilu, aby nedošlo k odcizení vozidla, takže se v podstatě může jednat
také o prevenci před uskutečněním trestného činu.

5.10 Užití služebního psa
Dle ustanovení § 19 zákona o obecní policii je strážník MěP Sedlčany oprávněn
na místo donucovacích prostředků nebo vedle nich použít též služebního psa.
Z tohoto se vyvozuje, že pes není donucovacím prostředkem, pouze se na něj přiměřeně
užijí ustanovení o donucovacích prostředcích. Dále musí každý strážník MěP Sedlčany
pamatovat na skutečnost, že dle ustanovení § 494 občanského zákoníku není pes věc,
Primárně má docházet k výstřelu v takovém směru, ve kterém trajektorie střely (kulky) neohrozí
zdraví nebo život jiných osob a zvířat, je-li to vzhledem k okolnostem možné.
164
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ale smysly nadaný tvor. Strážník MěP Sedlčany je oprávněn použít psa v zájmu
ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti,
rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. Způsobilost
k použití služebního psa strážníkem MěP Sedlčany musí být osvědčena PČR
a takový strážník MěP Sedlčany by musel projít nutným výcvikem.
Stejně tak odborným výcvikem musí projít pes, kdy takové pořízení by vyžadovalo
další náklady pro město Sedlčany. Služební pes navíc potřebuje zvláštní péči,
a to od vycvičeného strážníka MěP Sedlčany, který by takového psa získal do osobní
péče.
Vzhledem k tomu, že MěP Sedlčany služebního psa neužívá a město Sedlčany
služebního psa pro tyto účely nevlastní, ani není v dohledné době plánováno služebního
psa pro potřeby MěP Sedlčany pořídit, není třeba se více k této oblasti vyjadřovat
nebo ji blíže rozvádět a konkretizovat na příkladu. Pokud by byl služební pes
pro potřeby MěP Sedlčany pořízen, byl by vlastnictvím města Sedlčany,
nikoli ve vlastnictví MěP Sedlčany, protože MěP Sedlčany nemá právní subjektivitu
a nemůže být tedy vlastníkem věcí, tím může být pouze město Sedlčany jakožto subjekt
právních vztahů.165
Ačkoli není pes věcí, přiměřeně se na něj užijí ustanovení o věcech dle občanského
zákoníku. Z pohledu občanského zákoníku se jedná o instituty vlastnictví a vybraných
ustanovení spadajících do části pojednávající o absolutních majetkových právech
a do části pojednávající o relativních majetkových právech. Nakládat se psem
se však jako s věcí nedá a musí být na jakékoli zvíře nahlíženo dle jeho individuální
povahy, projevů a potřeb.166

5.11 Kdy nelze užít donucovacích prostředků
Kromě omezení pro užití donucovacích prostředků v podobě principu racionality,
zákonnosti a přiměřenosti existuje ještě omezení přímo stanovené zákonem o obecní
policii. Strážníci obecních policií nesmí proti těhotné ženě, osobě zjevně vysokého
věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let
použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující
prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, psa, úderu služební zbraní,
hrozby namířenou služební zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně
a služební zbraně.167 Důvodem omezení užití uvedených donucovacích prostředků
je psychický, tělesný, ale i zdravotní stav těchto výše uvedených fyzických osob.
Tento zákaz však neplatí absolutně. V případě, kdy útok těchto osob bezprostředně
ohrožuje život a zdraví strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku
a nelze-li nebezpečí odvrátit jinak, je strážník oprávněn použít i zbývající donucovací

hlava sedmá Ústavy ČR, § 2 odst. 1 zákona o obcích
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654): komentář. Praha: C.H. Beck,
2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 1746 – 1749.
167
§ 22 zákona o obecní policii
165
166
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prostředky, psa nebo služební zbraně.168 Pojmem větší škoda se rozumí
dle trestněprávních předpisů způsobená škoda alespoň ve výši 100 000 Kč.169
Dle právní teorie je přípustné užívat definice těchto pojmů i z jiných právních odvětví.
Zde užíváme definici z trestního práva v právu správním. Samotné ohrožení života
nebo zdraví strážníka či jiných osob musí být zcela zřejmé, jinak by došlo
k narušení principu zákonnosti a principu přiměřenosti.170
Pokud by došlo v krajním případě k užití jinak zakázaných donucovacích prostředků
proti těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou
nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let, je strážník obecní policie povinen
i ve velmi vypjaté situaci zhodnotit všechny možné a dostupné donucovací prostředky
a vyhodnotit následky jejich užití. Například v případě těhotné ženy by měl spíše
strážník užít hrozby namířenou zbraní oproti elektrickému nebo jinému
obdobně dočasně zneschopňujícímu prostředku. S ohledem na ohrožení těhotenství
ženy se přímo výslovně nedoporučuje užít kopů či úderů. Důvodem je skutečnost,
že i přes to, pokud úder míří do jiné oblasti těla, než je oblast břicha těhotné ženy,
hrozí u takové ženy upadnutí nebo zavrávorání, které může její těhotenství ohrozit.
Výrazný hluk, který např. může vydat výstřel ze služební zbraně nebo pes,
se též v případě těhotných žen nedoporučuje, protože i úlek může ohrozit těhotenství.
U mladistvých přímé doporučení neexistuje. Ovšem s ohledem na jejich věk
a případnou stavbu těla je přípustné užít psa, hrozbu obuškem či v krajním případě
slzotvorný sprej. Údery a kopy se s ohledem na fyzickou stavbu dětí nedoporučují.
S ohledem na jejich psychiku se pak téměř vylučuje užít služební zbraň
jakoukoli formou. Obdobně jako v případě mladistvých se doporučuje postupovat
u osob postižených zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou. U takových osob
se však dále nevylučuje užít hrozby namířenou zbraní, příp. varovný výstřel.
U osob zjevně vysokého věku se pak doporučuje postupovat jako v případě
těhotné ženy mimo užití hrozby namířenou zbraní, a to s ohledem na případnou špatnou
reakci osoby zjevně vysokého věku.
Výše uvedené skutečnosti jsou pouze doporučujícího charakteru. Každý strážník
obecní policie je povinen zhodnotit konkrétní situaci tak, aby užil co nejvhodnějšího
a zároveň nejpřiměřenějšího donucovacího prostředku. V případě nerozhodnosti
se doporučuje nasadit takové osobě pouta nebo ji umístit do služebního vozidla
a převést na služebnu příslušné obecní policie. V případě nezletilých osob
se přímo doporučuje požádat o součinnost orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Vhodná je také případná součinnost s PČR. Policisté jsou totiž přímo vyškoleni
pro práci s mladistvými a dětmi mladšími 15 let.

VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019.
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 331.
169
§ 138 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku
170
VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019.
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 331.
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6 OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ MĚP SEDLČANY
Strážník MěP Sedlčany, stejně jako každá jiná fyzická osoba, má nejenom
své povinnosti, ale v souvislosti s jeho výkonem práce mu vyplývají zákonem
daná oprávnění. Stejně jako povinnosti, tak i práva, resp. oprávnění,
jsou přímo uvedena v zákoně o obecní policii. V podstatě se jedná o taxativní výčet
oprávnění, která jsou dále v této kapitole rozebrána.

6.1

Oprávnění požadovat vysvětlení

Dle ustanovení § 11 zákona o obecní policii má strážník MěP Sedlčany oprávnění
požadovat vysvětlení. Může se jednat o oprávnění požadovat potřebná vysvětlení
od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku
nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, nebo aby se určitá osoba
dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení
(zpravidla služebna MěP Sedlčany). V obou uvedených případech je strážník
MěP Sedlčany na základě skutečnosti podávání vysvětlení oprávněn vyzvat osobu,
aby prokázala svou totožnost.171 Taková osoba má vždy povinnost vyhovět
těmto výzvám strážníka MěP Sedlčany. Vysvětlení může odepřít pouze osoba,
která by takovým podáním vysvětlení sobě, svému příbuznému v pokolení přímém,
svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, man-želu nebo druhovi/družce
anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem
pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu
za přestupek. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem
uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti
příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.172
Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let,
musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.173 Povinnost zajistit
přítomnost zákonného zástupce je stanovena pouze při sepisování zápisu
o podání vysvětlení (zpravidla na služebně MěP Sedlčany). Při samotném podání
vysvětlení např. na místě spáchání přestupku tato povinnost neplatí. Jak vyplývá
z Důvodové zprávy k návrhu zákona o obecní policii, navrhovaná přítomnost
zákonného zástupce u osoby mladší 15 let, se kterou má být sepsán zápis
o podání vysvětlení, si klade za cíl odstranit případné stížnosti rodičů a možnou
právní zpochybnitelnost předmětného úkonu provedeného strážníkem MěP Sedlčany.
Oprávnění požadovat vysvětlení však není ve své podstatě ničím jiným než jedním
z možných způsobů strážníka MěP Sedlčany získávat informace ke konkrétnímu
případu, k posouzení událostí v souvislosti se spácháním přestupku
§ 11 odst. 1 písm. a) až písm. c) zákona o obecní policii
§ 11 odst. 5 zákona o obecní policii
173
§ 11 odst. 2 zákona o obecní policii
171
172
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nebo jinému narušení veřejného pořádku. Zákon o obecní policii výslovně nestanovil
strážníkovi žádné omezení místa nebo formu podání vysvětlení. Vysvětlení může
tedy být podáno i např. ve formě písemné s úředně ověřeným podpisem a posláno
na služebnu MěP Sedlčany. Jedná se o ty případy, kdy zákon nestanovuje,
jakým způsobem bude strážník realizovat oprávnění, např. předvedení osoby
(služebním vozidlem, pěšky) či otevření bytu (dveřmi, oknem).
Podání vysvětlení podle ustanovení § 11 zákona o obecní policii nemá povahu
procesního úkonu v přestupkovém řízení dle zákona o odpovědnosti za přestupky.
Vysvětlení podané před strážníkem dle ustanovení § 11 zákona o obecní policii
není zároveň výpovědí svědka v přestupkovém řízení ve smyslu zákona o odpovědnosti
za přestupky. Jde o tzv. předprocesní úkon vyšetřovací povahy prováděný v rámci
odhalování přestupku, jehož smyslem je získat informace od osoby, která může přispět
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení pachatele přestupku, jakož i ke zjištění
skutečného stavu věci a založení důvodnosti pro stíhání obviněného pro podezření
ze spáchání přestupku dle zákona o odpovědnosti za přestupky.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vysvětlení je strážník MěP Sedlčany oprávněn
požadovat od osoby, přičemž není blíže specifikováno od jaké. To znamená, že se může
jednat o fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu
(např. provozovatel vozidla).
Kdo splní výzvu a dostaví se ve stanovenou dobu na určené místo k sepsání zápisu
o podání vysvětlení, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku.
Tyto náhrady hradí město Sedlčany. Náhradu je možné poskytnout pouze v případě,
je-li řádně zdůvodněna, doložena potřebnými doklady a uplatněna do 7 dnů
ode dne, kdy se osoba dostavila k vysvětlení. V případě náhrady nutných výdajů
se bude pravděpodobně jednat o cestovní výdaje spojené s dostavením se
na služebnu MěP Sedlčany (prostředky hromadné dopravy, vozidlem taxi
nebo soukromým motorovým vozidlem). V případě ušlého výdělku je třeba vyčíslit
jeho skutečnou výši. Je-li osoba v pracovním poměru, musí doložit, že v době
okamžiku podávání vysvětlení tato osoba jinak v dané době vykonává své zaměstnání
a dále musí přiložit písemné potvrzení o svém průměrném hodinovém výdělku.
Je-li tato osoba výdělečně činná jinak než v pracovním poměru nebo v poměru
obdobném pracovnímu, předloží poslední pravomocný platební výměr orgánu
vykonávajícího správu daně, jenž předchází dni, za který je náhrada ušlého výdělku
požadována. Nárok na náhrady nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu
nebo z důvodu podezření ze spáchání protiprávního jednání.174 Nárok na náhrady

Pojem „vlastní zájem“ je velmi složité definovat. Ani při užití judikatury ÚS ČR není možné
dosáhnout jednotného významu. Z pohledu praxe je však vhodné postupovat tak, aby poškozenému byly
tyto náklady nahrazeny. Vyjdeme-li z usnesení ÚS ČR ze dne 27. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 87/98,
tak se ÚS ČR přiklání především ke skutečnosti, že vlastní zájem se má vykládat především k tomu,
kdo je byť jen podezřelým ze spáchání přestupku, protože orgány veřejné moci (což je i MěP Sedlčany
jakožto orgán města Sedlčany) mají povinnost odhalovat veškerou protiprávní činnost a chránit
tak zájmy zákonem chráněné, resp. tedy i zájmy poškozeného.
174

112

lze uplatňovat také podle zvláštních předpisů a tehdy se této obecné právní úpravy
neužije.

6.2

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obecní policii se prokázáním totožnosti rozumí
zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby175.
Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.
Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obecní policii je strážník MěP Sedlčany oprávněn
vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost:
- jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů MěP Sedlčany,
- jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
- jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11 zákona o obecní
policii),
- jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané PČR nebo osoby
pohřešované,
- na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
- jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti jiné osoby,
protože na prokázání totožnosti této osoby má právní zájem,
- jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu
nebo přestupku.
Ve všech uvedených bodech má osoba povinnost svou totožnost, na žádost strážníka
MěP Sedlčany, prokázat.
Zjišťování či prokazování totožnosti fyzické osoby je postup, v jehož rámci
je na základě určitých údajů a určitými prostředky shledáváno, resp. prokazováno,
že se jedná o konkrétní fyzickou osobu, jež nelze zaměnit s jinou. Je možné říci,
že vlastně jediným zcela konstantním údajem jsou data narození
(během života se datum narození nikdy nezmění). Žádný právní předpis na zákonné
úrovni nestanovuje, jakým způsobem a jakými prostředky je vyzvaná osoba povinna
svoji totožnost prokázat. Nejspolehlivějším dokladem totožnosti bude jistě občanský
průkaz. Občanský průkaz je veřejná listina176, prostřednictvím které občan
prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní
občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona č. 328/1999 Sb.,

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště
osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí. Vyzvaná osoba
je povinna výzvě vyhovět. Ten, kdo strážníka požádá o prokázání totožnosti jiné osoby, protože má
na tom právní zájem, musí mu strážník, po prokázání právního zájmu, totožnost osoby sdělit.
176
Veřejná listina je jakákoliv listina vydaná státním orgánem nebo jiným orgánem k tomu oprávněným,
pokud jde o její autentičnost a obsah. Správní orgán (ale i soud) chápe veřejnou listinu za bezvadnou
a vždy pravdivou a stejně tak se k ní i přistupuje. Typickým příkladem veřejné listiny jsou osobní
doklady (občanský průkaz, pas…). Veřejnou listinu za veřejnou prohlašuje zákon. Rozdíl od soukromé
a veřejné listiny je v tom, že veřejná listina něco potvrzuje a soukromá listina obsahuje i určitá sdělení.
Soukromou listinou se obecně prokazuje právo žádat nějaké plnění (typickou soukromou listinou je
písemná smlouva).
175
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o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje,
že občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý
pobyt na území ČR. Pojem „mít občanský průkaz“ však nutně neznamená mít občanský
průkaz u sebe, ale mít jej v držbě u sebe, tj. mít o něj požádáno nebo ho mít
alespoň doma. Význam je ten, že každému občanu ČR musí být po dosažení 15 let
občanský průkaz vydán. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla
omezena nebo je-li mladší 15 let jako doklad určený k cestování v rámci pohybu uvnitř
Schengenského prostoru.
Pokud by strážník MěP Sedlčany při své činnosti nabyl důvodné podezření,
že občanský průkaz nebo cestovní pas je odcizený nebo ztracený, tj. neplatný,
může využít ustanovení § 11a odst. 1 písm. d) zákona o obecní policii,
podle kterého je obecní policie v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů
podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí
údajů z informačních systémů MV ČR o číslech, popřípadě sériích ztracených,
odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení
jejich ztráty, odcizení nebo zničení. Může také dojít k situaci, že po provedení
všech úkonů si osoba, ať úmyslně nebo z roztržitosti, doklady nepřevezme nazpět.

6.3

Oprávnění předvést osobu

Toto oprávnění strážníka MěP Sedlčany je nutno považovat za jedno
z nejzásadnějších, protože jím je zasahováno do práv a svobod fyzických osob.
Předvedením, ačkoliv může být i krátkodobé, je omezována osobní svoboda
fyzické osoby a jedná se tak o nejzazší prostředek řešení určité situace.177
Předvedení jako takové nemůže nikdy být dobrovolné, protože nedobrovolnost fyzické
osoby dostavit se na určité místo přímo zakládá oprávnění pro užití institutu předvedení
osoby, a tedy i pro oprávnění strážníka MěP Sedlčany osobu předvést.
Samotné předvedení je tedy nutno chápat jako jednání strážníků MěP Sedlčany
a souhlas osoby není podstatný.178
Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o obecní policii je strážník MěP Sedlčany oprávněn
předvést na PČR osobu, která odmítla vyhovět jeho výzvě k prokázání totožnosti
podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obecní policii nebo nemůže ani po poskytnutí
nezbytné součinnosti strážníka MěP Sedlčany svou totožnost prokázat. Dále je strážník
MěP Sedlčany oprávněn na PČR předvést osobu, u které se při zjišťování její totožnosti
prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobu pohřešovanou nebo osobu,
která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek
nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek
a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit. Dále je strážník MěP Sedlčany
oprávněn předvést osobu na základě žádosti orgánu města Sedlčany dle příslušných
ustanovení správního řádu nebo jiných, zvláštních procesně-právních předpisů
177
178

Rozsudek NSS ČR ze dne 11. října 2017, č. j. 1 As 196/2017-25.
Rozsudek MS v Praze ze dne 3. ledna 2017, č. j. 6 A 1/2015-48.
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správního práva. Zároveň je strážník obecní policie povinen tuto žádost správního
orgánu splnit.
O předvedení sepíše strážník MěP Sedlčany úřední záznam. Vyžadují-li to okolnosti,
MěP Sedlčany osoby předvedené předá PČR k dalšímu opatření. Převzetí osoby potvrdí
PČR strážníkovi MěP Sedlčany v úředním záznamu nebo v potvrzení o převzetí.
Dodatečné potvrzení se nepřipouští.

6.4

Oprávnění odebrat zbraň

Zkušenosti z provádění zákroků strážníky obecních policií a nutnost chránit
jejich životy a zdraví, jakož i životy a zdraví předváděných nebo omezovaných osob,
vyžadují, aby strážníci MěP Sedlčany měli oprávnění přesvědčit se, zda takové osoby
nemají u sebe zbraň, kterou by mohly ohrozit zdraví nebo život svůj nebo jiné osoby.
Život a zdraví osob, včetně strážníka MěP Sedlčany, si zaslouží maximální možnou
ochranu. Proto je strážník MěP Sedlčany oprávněn přesvědčit se, zda osoba,
kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok
z důvodu jejího agresivního či rozrušeného chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.
Dle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona o obecní policii je strážník MěP Sedlčany
oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě
nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování,
nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat a dále je oprávněn po předchozí marné výzvě
k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné
v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku
a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň
vydala nebo jíž byla zbraň odebrána, vystaví strážník MěP Sedlčany potvrzení
o jejím převzetí. Odebranou střelnou zbraň podléhající registraci podle zákona
o zbraních předá strážník MěP Sedlčany Obvodnímu oddělení PČR Sedlčany
a toto obvodní oddělení i s jeho adresou uvede strážník MěP Sedlčany
do úředního záznamu o odebrání zbraně. Nutno zdůraznit, že dle ustanovení
§ 14 odst. 3 zákona o obecní policii se zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit
útok proti tělu důraznějším a více škodlivým způsobem. Pouze však střelná zbraň,
která je zbraní dle zákona o zbraních, musí být předána do úschovy
Obvodnímu oddělení PČR Sedlčany.
Dále ustanovení § 14 odst. 5 zákona o obecní policii říká, že pokud pominuly důvody
pro odebrání zbraně a nebrání-li tomu další zákonné důvody, vrátí se zbraň tomu,
kdo ji vydal nebo komu byla odebrána, pokud se tato osoba o vrácení zbraně přihlásí
MěP Sedlčany, a jde-li o střelnou zbraň podléhající registraci podle zákona o zbraních,
u Obvodního oddělení PČR Sedlčany, uvedených v potvrzení o převzetí zbraně.
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6.5

Oprávnění zakázat vstup na určitá místa

Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o obecní policii říká, že pokud je to nutné k plnění
úkolů MěP Sedlčany, je strážník MěP Sedlčany oprávněn přikázat každému,
aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem MěP Sedlčany určená místa
nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě,
hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života takové osobě, nebo komukoli jinému.
Každý je povinen tohoto příkazu uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného
místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit
pás s názvem města Sedlčany a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“
a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde též o příkaz
ve smyslu výše uvedeného ustanovení provedený strážníkem MěP Sedlčany
a též je tedy povinnost jej uposlechnout. Tento úkon je strážník MěP Sedlčany
povinen provést také na žádost jiného orgánu. Nejčastěji se jedná o orgán PČR.
Strážníci MěP Sedlčany, stejně jako příslušníci PČR, poměrně často řeší případy,
kdy se setkávají s osobami, u kterých je důvodné podezření, že trpí např. nebezpečnými
infekčními chorobami. Do doby, než se dostaví lékař, by strážník MěP Sedlčany
bez existence ustanovení § 15 zákona o obecní policii neměl možnost,
jak inkriminovanou osobu, která se zatím nedopouští protiprávního jednání, „donutit“,
aby vyčkala na místě, nevzdálila se z něj a setrvala na něm do příjezdu zdravotníků.
Podmínkou k využití tohoto oprávnění je především skutečnost, že hrozí závažné
ohrožení zdraví nebo života. V případě, že osoba strážníkově příkazu nevyhoví,
ačkoliv jí v tom nebude bránit žádná překážka, bude fyzická osoba splňující podmínky
odpovědnosti za přestupek (z hlediska věku a příčetnosti) důvodně podezřelá
ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a)
zákona o některých přestupcích, za který lze uložit i sankci ve formě příkazu na místě
v provázání na ustanovení § 90 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky.
Technická páska (pás) je nejčastěji používaným technickým prostředkem
sloužícím k zamezení vstupu na určené místo.

6.6

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o obecní polici říká, že je-li důvodná obava,
že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník
MěP Sedlčany oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do tohoto
prostoru a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření
k odvrácení bezprostředního nebezpečí. Ze znění zákona je možné dovodit,
že toto oprávnění se považuje za institut blízký především krajní nouzi.
Jedná se totiž o omezení vlastnického práva bez svolení vlastníka
(svolení se ale přímo nevylučuje), zásah do ústavně zaručeného práva
na nedotknutelnosti obydlí a z pohledu trestněprávních předpisů naplňuje
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uvedené ustanovení definiční znaky krajní nouze.179 O provedení zákroků, úkonů
nebo jiných opatření je strážník MěP Sedlčany povinen neprodleně vyrozumět
uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel
nebo jiná oprávněná osoba. O otevření bytu nebo jiných opatřeních musí být strážníkem
MěP Sedlčany, který takto učinil, sepsán úřední záznam.
Oprávnění otevřít byt má výrazně preventivní charakter. Jeho účelem je předejít
možným škodlivým následkům na životě nebo majetku v případech blížících se
krajní nouzi, např. tedy, hrozí-li výbuch plynu, únik vody, požár apod. Škoda vzniklá
otevřením bytu by neměla být stejná nebo závažnější než možná hrozící škoda.
Využití tohoto oprávnění s ohledem na nedotknutelnost obydlí je možné
pouze za splnění několika podmínek současně.180 První podmínkou je důvodná obava
strážníka o výše uvedených skutečnostech. Druhou podmínkou je skutečnost,
že je ohrožen život nebo zdraví osoby. Z jazykového výkladu vyplývá,
že postačí ohrožení a nikoli samotná porucha. Třetí, variabilní podmínkou
je skutečnost, že hrozí větší škoda na majetku. Větší škodou na majetku
se dle ustanovení § 138 odst. 1 trestního zákoníku rozumí škoda dosahující částky
nejméně 100 000 Kč, u které však postačuje opět pouze její hrozba.
Vzhledem k tomu, že oprávnění otevřít byt je závažným zásahem ústavně zaručeného
práva na nedotknutelnost obydlí, je v ustanovení § 16 zákona o obecní policii zakotvena
strážníkům obecních policií povinnost zajistit při provádění zákroků,
úkonů nebo jiných opatření v souvislosti s otevřením bytu nebo jiného uzavřeného
prostoru přítomnost nezúčastněné osoby. Nezúčastněnou osobou je osoba rozdílná
od zakročujících strážníků, např. zaměstnanec města Sedlčany nezařazený
do MěP Sedlčany, soused apod. Nezúčastněná osoba je takovou osobou,
která nemá vztah k zakročujícím strážníkům MěP Sedlčany a ani k prováděnému
zákroku a nemovitosti, na níž je zákrok prováděn. Přítomnost nezúčastněné osoby
nemusí strážník MěP Sedlčany zajistit pouze v případě, hrozí-li nebezpečí
z prodlení.181

6.7

Oprávnění odejmout věc

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o obecní policii dává strážníkům MěP Sedlčany
oprávnění po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít
důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí
nebo může být zabrána. Dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o obecní policii však není
možné odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

čl. 12 odst. 1, odst. 3 Listiny základních práv a svobod ČR
Dle čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ČR je nedotknutelnost obydlí základním lidským
právem, a proto musí být splněny uvedené podmínky, aby mohl strážník MěP Sedlčany
tohoto svého oprávnění dle zákona o obecní policii využít.
181
Typickým příkladem je ohrožení života a zdraví osob. Obecně můžeme takové případy označit
jako případy nezhojitelné ani v případě navrácení času ve smyslu lhůt apod.
179
180
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Oprávnění strážníka odejmout věc lze s ohledem na právní teorii klasifikovat
jako faktický zásah, který není správním rozhodnutím. To však neznamená,
že by uvážení strážníka MěP Sedlčany o použití tohoto oprávnění bylo neomezené.
I na tuto činnost MěP Sedlčany se vztahují základní zásady činností správních orgánů
obsažených v ustanovení § 2 a násl. správního řádu a v mantinelech těchto zásad:
- strážník uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla
zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena,182
- strážník dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem
a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly183,
- nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje strážník tak, aby byl zjištěn stav
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný
pro soulad jeho úkonu s požadavky dle příslušného právního předpisu184 a
- strážník umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné
zájmy.185
O použití tohoto oprávnění se strážník MěP Sedlčany rozhoduje sám na místě
a jde o reakci na nastalé skutkové okolnosti. Neoprávněné užití tohoto oprávnění
je častým důvodem pro podání stížnosti. Vzor stížnosti obsahuje Příloha č. 10 – Vzor
stížnosti na postup strážníka MěP Sedlčany .
Oprávnění odejmout věc je možné s ohledem na ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 3
a na ustanovení § 7 odst. 1 zákona o obecní policii, rozdělit do dvou stadií:
- úkon – strážník MěP Sedlčany vyzve osobu k vydání věci a osoba věc vydá,
pokud osoba výzvy neuposlechne, tehdy přijde na řadu zákrok;
- zákrok – strážník MěP Sedlčany po předchozí marné výzvě k vydání věci
tuto věc odejme svépomocí.
Povinnost vydat věc je stanovena každému, kdo má věc u sebe. Tím může být pachatel
přestupku, náhodný svědek nebo osoba, která věc od pachatele získala jakoukoli
formou. S ohledem na okruh osob, které mohou mít věc u sebe, není dle názoru
MV ČR bezpodmínečně nutné uvozovat každou výzvu k vydání věci slovy:
„Jménem zákona!“. Na druhou stranu lze uvození výzvy „jménem zákona“ s ohledem
na konkrétní situaci a možnou pravděpodobnost odejmutí věci jen doporučit.

§ 2 odst. 2 správního řádu, § 1 odst. 2 zákona o obecní policii
§ 2 odst. 4 správního řádu
184
§ 3 správního řádu
185
§ 4 odst. 4 správního řádu
182
183
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6.8

Oprávnění použít technické prostředky k zabránění odjezdu
vozidla

Ačkoli se to nezdá, tak technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
patří k nejčastějším prostředkům, které v rámci svých oprávnění mohou strážníci
obecních policií využívat a často tak i činí. Ve městě Sedlčany, resp. u strážníků
MěP Sedlčany, je však tato praxe využívána minimálně, ačkoli je i odbornou literaturou
vřele doporučována. Důvodem je to, že pokud pachatel spáchá přestupek
např. tím, že nechá automobil stát na místě, kde stát nemá, protože se jedná
např. o soukromý pozemek nebo prostor, který je označen dopravní značkou zákazu
zastavení, tak MěP Sedlčany použije technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
a zanechá kontakt. Díky následnému osobnímu kontaktu je možné pokutu vybrat
ve formě příkazu na místě, dle ustanovení § 90 a násl. zákona o odpovědnosti
za přestupky. Tuto formu projednání přestupku určuje přímo ustanovení
§ 17a odst. 3 zákona o obecní policii. Typickým technickým prostředkem
k zabránění odjezdu vozidla je tzv. botička (viz výše). Z ustanovení
§ 17a odst. 1 zákona o obecní policii však vyplývá, že má jít o takový technický
prostředek, který zabrání odjezdu vozidla, a nikoliv např. otevření vozidla,
nastartování motoru atd.
Ustanovení § 17a odst. 1 zákona o obecní policii strážníka opravňuje užít technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla:
- které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
- které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích,
- které stojí na chodníku, kde to není místní úpravou povoleno, nebo
- je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič
není na místě přítomen.
Pokud by řidič přítomen byl, tak by se jednalo o nesplnění zákonných podmínek,
a tedy by takové jednání strážníka MěP Sedlčany mohlo zakládat možnost pro podání
stížnosti, příp. v konečném důsledku i podání žaloby ve správním soudnictví.
Další podmínkou ustanovenou v ustanovení § 17a odst. 2 zákona o obecní policii
je skutečnost, že technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze odstranit
bez zbytečného odkladu. Proto lze jen doporučit, aby byly zanechávány na vozidle
informace o použití technického prostředku s telefonickým kontaktem určeným
ke komunikaci. Ačkoliv zákon o obecní policii již nerozvádí pojem
„bez zbytečného odkladu“, lze se ze soudní praxe domnívat, že po telefonické
komunikaci by mělo být možné odstranit technický prostředek k zabránění odjezdu
vozidla do několika desítek minut, nikoli např. za několik hodin, nebude-li zde jiný
závažný veřejný zájem.
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Nutno v praxi neopomínat, že ustanovení § 17a odst. 4 zákona o obecní policii
přímo říká, že technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla nejde užít tehdy,
pokud vozidlo:
- tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích,186 nebo
- je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních
sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb,
vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit
podle jiných právních předpisů (na úrovni zákona) nebo mezinárodních smluv,
jimiž je ČR vázána.
Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí
na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit,
na náklady provozovatele vozidla. To neplatí, pokud došlo k užití technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu se zákonem o obecní policii.
Tehdy musí být uhrazené náklady neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.187
Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
do 30 kalendářních dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace
(v rámci místní působnosti MěP Sedlčany jsou vlastníky komunikace město Sedlčany,
Středočeský kraj, stát i soukromé osoby188) oprávněn po dohodě s MěP Sedlčany
vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit, resp. je dopraveno na odtahové
parkoviště.189 Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel
zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním
vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.190
Strážník MěP Sedlčany musí mít na paměti skutečnost, že na použití technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla ze zákonných důvodů se nevztahují ustanovení
zákona o obecní policii o donucovacích prostředcích. Jak vyplývá z Důvodové zprávy
k zákonu o obecní policii, přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla může být spojeno s náklady, které jsou stanoveny městem Sedlčany
a které musí uhradit osoba, jež vozidlo na místě ponechala. Přitom ne vždy se podaří
objektivně zjistit, která osoba vozidlo na inkriminovaném místě ponechala
(využití, resp. „zneužití“ institutu „osoby blízké“ osobami podezřelými ze spáchání
přestupku). Proto je namístě, aby v těchto případech byly náklady vybrány
od provozovatele vozidla. Ten může svoji finanční újmu zhojit v občanskoprávním
řízení [dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský soudní řád“)] na osobě, která skutečně vozidlo na místě protiprávně
ponechala.

Pojem „překážka provozu na pozemních komunikacích“ je vymezen v ustanovení § 2 písm. ee)
zákona o silničním provozu s tím, že překážka provozu na pozemních komunikacích je vše,
co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad,
materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závada ve sjízdnosti
pozemní komunikace.
187
§ 17a odst. 5 zákona o obecní policii
188
§ 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
189
Vozidlo je zpravidla odtaženo do města Příbram na tamní odtahová parkoviště.
190
§ 17a odst. 6 zákona o obecní policii
186
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Přiložit a odstranit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může na pokyn
strážníka MěP Sedlčany i jiná fyzická nebo právnická osoba (např. ostatní zaměstnanci
MěP Sedlčany nebo např. zaměstnanec příspěvkové organizace města Sedlčany).
Doporučuje se však, aby tuto činnost vykonával sám strážník MěP Sedlčany.
Pokud by k takovému úkonu docházelo na pokyn strážníka MěP Sedlčany,
musí být takovému úkonu strážník MěP Sedlčany vždy osobně přítomen. Nelze takový
úkon uložit jiné fyzické či právnické osobě na základě např. telefonického rozhovoru
se strážníkem MěP Sedlčany. MV ČR považuje takovýto postup za výjimečný,
neboť je v zájmu města Sedlčany, aby zmíněné náklady plynuly především do rozpočtu
města Sedlčany. Protože např. tehdy, kdy je na takovou činnost sesmluvněn jiný,
soukromý subjekt, tak odměna sesmluvněnému soukromému subjektu krátí příjem
města Sedlčany z této činnosti.
Teprve tehdy, když tuto osobu nelze zjistit, lze odstranit technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla po úhradě nákladů provozovatelem vozidla.
V praxi mohou nastat následující příklady:191
- Strážníka MěP Sedlčany o odstranění technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla požádá řidič, který se vrátil k vozidlu a sdělí strážníkovi
MěP Sedlčany, že vozidlo na místě ponechal on. Strážník je oprávněn projednat
přestupek uložením pokuty příkazem na místě. Strážník MěP Sedlčany zjistí
totožnost řidiče a měl by po řidiči požadovat náklady za přiložení a odstranění
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, který již lze odstranit.
- Strážníka MěP Sedlčany o odstranění technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla požádá řidič, který se vrátil k vozidlu a sdělí strážníkovi
MěP Sedlčany, že vozidlo na místě ponechal on, ale přestupek nelze projednat
uložením pokuty příkazem na místě. Strážník MěP Sedlčany zjistí totožnost
řidiče a měl by po řidiči požadovat náklady za přiložení a odstranění
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, který již lze odstranit.
Strážník MěP Sedlčany oznámí příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán
přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.192
- Strážníka MěP Sedlčany o odstranění technického prostředku z vozidla požádá
osoba, která vozidlo na místě neponechala. Pokud strážník MěP Sedlčany
prostřednictvím této osoby, která má právní vztah k vozidlu, zjistí totožnost
řidiče, který na místě vozidlo ponechal, technický prostředek k zabránění
odjezdu vozidla odstraní. Strážník MěP Sedlčany oznámí příslušnému orgánu
podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti
tohoto orgánu, a náklady za přiložení a odstranění technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla bude MěP Sedlčany vymáhat po řidiči.

Veškeré příklady jsou zkopírovány z VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář.
2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 273 – 289.
192
Zpravidla se bude jednat o Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany.
191
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Strážníka MěP Sedlčany o odstranění technického prostředku z vozidla požádá
provozovatel vozidla, který vozidlo na místě neponechal, strážníkovi
MěP Sedlčany nesdělil totožnost řidiče, ale uhradil náklady na přiložení
a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.
Strážník MěP Sedlčany technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
odstraní a oznámí Odboru dopravy a silničního hospodářství podezření,
že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do jeho působnosti.

Oprávnění dopravit osobu mimo území města Sedlčany

Dle ustanovení § 17b zákona o obecní policii ve vztahu k Protikuřáckému zákonu
je strážník MěP Sedlčany oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického
zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice i mimo území
města Sedlčany, pokud má město Sedlčany uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
podle ustanovení § 3a nebo podle ustanovení § 3b zákona o obecní policii.
Povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii může strážník MěP Sedlčany
plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby a jejího umístění
do Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. Výjimkou mohou být
pouze případy, kdy jsou na území ČR vyhlášeny tzv. mimořádné stavy
dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
v aktuálním znění (dále jen „ústavní zákon o bezpečnosti ČR“). Důvodem je to,
že složky Integrovaného záchranného systému jsou vytíženy v důležitějších
a závažnějších případech, a tedy je proti zájmům ČR a jejím občanům,
aby MěP Sedlčany nepostupovala tak, jak je uvedeno výše v této Příručce.

6.10 Oprávnění ke vstupu
Dle ustanovení § 17c odst. 1 zákona o obecní policii je strážník při plnění úkolů
svěřených MěP Sedlčany oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, herny,
kasina a dalších prostor, ve kterých jsou provozovány hazardní hry,
a to v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.
Dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o obecní policii může strážník vstupovat
do těchto prostor i mimo provozní dobu (nebo po skončení prodejní doby),
pokud je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo lze mít důvodně
za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány alkoholické nápoje
nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo tabákové výrobky,
kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety
nebo jejich náhradní náplně nebo je zde takové osobě jinak umožněno jejich užívání.
To samé platí i tehdy, je-li důvodné podezření na to, že se v herně, kasinu a dalších
prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní
nebo provozní doby, účastní hazardní hry osoba mladší 18 let. Každý je povinen
umožnit strážníkovi MěP Sedlčany vstup do míst výše uvedených. Tím není dotčena
úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek, tedy oprávnění strážníka
MěP Sedlčany podle ustanovení § 16 zákona o obecní policii otevřít byt
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nebo jiný uzavřený prostor, kdy vzniká důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví
osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník MěP Sedlčany oprávněn otevřít
byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem
zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.
Pokud bude strážníkovi MěP Sedlčany kladen odpor při vstupu do prostor
z výše uvedených důvodů, je strážník MěP Sedlčany oprávněn si tato místa otevřít
nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup. V případě nutnosti i za použití síly
a donucovacích prostředků dle zákona o obecní policii.
V případě neumožnění vstupu strážníkovi do provozovny dle ustanovení § 17c
zákona o obecní policii tak, jak je popsáno výše, tak se taková podnikající fyzická
osoba nebo právnická osoba dopustí přestupku, jak přímo říká ustanovení
§ 27a odst. 1 zákona o obecní policii. Za tento přestupek hrozí podnikající
fyzické osobě nebo právnické osobě pokuta až do výše 100 000 Kč.193 Zákon o obecní
policii za tento přestupek nedovoluje uložit správní trest napomenutí a v případě konání
přestupkového správního řízení dle zákona o odpovědnosti za přestupky nelze
od správního trestu upustit.194 Uložení správního trestu pokuty příkazem na místě
dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky až do výše 10 000 Kč
se nevylučuje. Tyto přestupky ve správním řízení přestupkovém projednává obecní
úřad. V případě místní příslušnosti MěP Sedlčany je tedy projednává MěÚ Sedlčany.195

6.11 Oprávnění užít donucovacích prostředků
Donucovacím prostředkům je v rámci této příručky věnována samostatná kapitola
pod názvem OMEZOVACÍ, DONUCOVACÍ A JINÉ PROSTŘEDKY UŽÍVANÉ
STRÁŽNÍKY
OBECNÍCH
POLICIÍ
DLE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII A JEJICH UVEDENÍ NA PRAKTICKÝCH
PŘÍKLADECH. Z tohoto důvodu není potřeba v této kapitole konkretizovat oprávnění
užít donucovacích prostředků. Nicméně v rámci organizace zákona o obecní policii
jsou donucovací prostředky upraveny v ustanovení § 18 – 24 zákona o obecní policii.

§ 27a odst. 3 zákona o obecní policii
§ 27a odst. 4 zákona o obecní policii
195
§ 28a věta první zákona o obecní policii
193
194
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7 PŮSOBENÍ
STRÁŽNÍKŮ
NA VEŘEJNOST

MĚP

SEDLČANY

Jako reprezentativní prvek města Sedlčany prostřednictvím strážníků MěP Sedlčany
je vedle jejich chování a vystupování na veřejnosti také vzhled jejich uniformy
a celkové úpravy zevnějšku a výstroje.
Dalším reprezentativním prvkem města Sedlčany je jak samotné vystupování strážníků
MěP Sedlčany na veřejnosti v pracovní době, tak i jejich chování mimo pracovní dobu.
Normy chování ve volném čase strážníků MěP Sedlčany mají pouze doporučující
charakter a nemohou být závazné, protože si je nevynucuje zákon ani jiný právní
předpis, ale pouze normy společenského chování. Má se za to, že pokud je strážník
MěP Sedlčany v uniformě, tak se jedná o výkon jeho práce v pracovní době
dle jeho individuálního rozvrhu práce a jeho chování bude posuzováno jako chování
v pracovní době. To neplatí, pokud strážník MěP Sedlčany prokáže opak.

7.1

Uniforma strážníků MěP Sedlčany

Uniforma strážníka MěP Sedlčany musí být vždy v souladu se zákonem o obecní policii
a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Základním prováděcím předpisem
dotýkajícího se úpravy a vzhledu uniformy strážníka MěP Sedlčany je vyhláška
č. 418/2008 Sb. Tato vyhláška ve svém ustanovení § 14 stanovuje jednotný vzhled
uniforem strážníků obecní policie, přičemž jednotnými prvky se dle této vyhlášky
č. 418/2008 Sb., rozumí:
- odznak strážníka,
- černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka
a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,
- černé, modré, žluté nebo bílé označení „MĚSTSKÁ POLICIE“
(dále jen „označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu,
- páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 × 5 mm,
uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem
(dále jen „šachovnicová páska“),
- označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje,
popř. na obou stranách současně; označení lze umístit i na čelní část pokrývky
hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie
a šachovnicová páska,
- šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího
obvodu na čelní straně (šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části
stejnokroje strážníka),
- šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách,
a to je barva bílá a žlutá,
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pokud je pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním
prostředkem nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem,
jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným
prvkem stejnokroje strážníka.

Alternativní pokrývkou hlavy je čepice s kšiltem (typu baseball) nebo fleece kulich
a oba tyto typy alternativní pokrývky hlavy musí mít vpředu viditelný nápis
„MĚSTSKÁ POLICIE“.
Uniforma strážníka MěP Sedlčany musí být vždy čistá, neroztrhaná a musí obsahovat
veškeré uvedené náležitosti, které požaduje ustanovení § 14 vyhlášky č. 418/2008 Sb.
Toto neplatí, pokud se strážník MěP Sedlčany účastnil zásahu, při kterém mohlo dojít
ke znečištění a roztrhání uniformy, příp. ztráty některé z náležitostí dle ustanovení
§ 14 vyhlášky č. 418/2008 Sb. Strážník je povinen se co nejdříve převléknout
do uniformy, která je čistá, neroztrhaná a má veškeré náležitosti stanovené
ustanovením § 14 vyhlášky č. 418/2008 Sb. Nejpozději tak musí strážník
MěP Sedlčany učinit při nástupu na další směnu, pokud mu v dřívějším převléknutí
bránily závažné a neodkladné důvody. Důvodem tohoto požadavku
je mj. také reprezentace, důvěra a respekt ke strážníkům MěP Sedlčany
a k jejich pokynům ze strany veřejnosti. Jakékoli možné nedostatky mohou vést
ke snížení respektu a důvěry ke strážníkům MěP Sedlčany.

7.2

Výzbroj strážníků MěP Sedlčany

Zákon o obecní policii přímo neupravuje výzbroj strážníků obecních policií.
Jediné, co lze ze zákona vyčíst, je skutečnost, že má strážník oprávnění užít
donucovacích prostředků, kam řadíme slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně
dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta a služební
zbraň, příp. technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička).196
Jak ale dále uvádí odborná literatura, u strážníků obecních policií není nutné,
aby měli zbrojní pas typu D, tedy zbrojní pas služební, jak jej popisuje ustanovení
§ 16 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních a střelivu. Problémem je totiž skutečnost,
že se strážníkem obecní policie může fyzická osoba stát po dovršení věku 18 let,197
ale zbrojní průkaz tohoto typu lze dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona o zbraních
a střelivu získat nejdříve po dovršení 21 let věku. Vyzbrojení strážníků obecních policií
je interní otázkou každé obce a neexistuje na ně žádný zákonný příkaz
nebo předpis určující minimální limity výzbroje. V podmínkách ČR nejsou výjimkou
také strážníci bez služební zbraně, např. pouze s obuškem a pouty.
Z výše uvedených ustanovení je tedy možné dovodit, jakými druhy donucovacích
prostředků může strážník MěP Sedlčany disponovat. Má-li totiž obecní policie úspěšně
plnit své poslání a úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
196
197

§ 18 odst. 1 zákona o obecní policii
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o obecní policii
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stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony, musí její strážníci
disponovat specifickými donucovacími prostředky, kterých mohou užít pouze tehdy,
není-li možné cestu práva, respektive dodržování práva, zjednat jiným způsobem.198
Od roku 2009 je tento výčet podrobnější a rozšířenější. Od této doby je také
např. povinností, aby měl strážník obecní policie středoškolské vzdělání zakončené
maturitní zkouškou. Zároveň byla snížena věková hranice pro přijetí na místo strážníka
z 21 let na 18 let.
Zbraně jsou vlastnictvím města Sedlčany, nikoli strážníků MěP Sedlčany.
Dále jsou zbraně k užívání strážníkům MěP Sedlčany pouze svěřeny a strážníci
MěP Sedlčany za ně nesou zodpovědnost, jakožto za prostředky svěřené
v pracovněprávním poměru.199

7.3

Označení automobilu MěP Sedlčany

Vedle donucovacích prostředků disponuje MěP Sedlčany také osobním automobilem
značky Volkswagen, registrační značka 2SV 5225 svěřeného pokynem starosty města
Sedlčany do užívání MěP Sedlčany. Tento automobil mimo jiné disponuje vybavením
pro transport odchycených zvířat, které jsou následně umístěny do útulku pro zvířata
v Hrachově u Sedlčan (Psí útulek Domov Fauny). Blíže k tomuto podkapitola
3.10.1 Povinnost města Sedlčany postarat se o nalezené zvíře.
Vyhláška č. 418/2008 Sb., ve své čtvrté části stanovuje, jak mají být označeny dopravní
prostředky užívané strážníky obecní policie. Jednotnými prvky označení dopravního
prostředku obce určeného trvale k plnění úkolů obecní policie podle zákona o obecní
policii (příp. jiného prováděcího předpisu) jsou bílá barva vozidla,
nápis „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE” modré barvy tvořený
velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 100 mm, název obce modré barvy
tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 25 mm a písmo nesmí být
větší než nápis „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”.
Tento nápis může být proveden také v reflexní barvě a umístí se na bočních stranách
a na zadní části vozidla. Název obce se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis.200
Výška písma se neužije jen tehdy, pokud to nedovoluje výrobní provedení vozidla.201
Nicméně se tento postup nedoporučuje a má být vybrán automobil, jehož výrobní
provedení umožní splnit podmínky uvedené výše.

VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019.
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-729-3, str. 301.
199
§ 252 a násl. zákoník práce
200
§ 15 odst. 1 až 4 Vyhlášky č. 418/2008 Sb.,
201
§ 15 odst. 5 Vyhlášky č. 418/2008 Sb.,
198
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7.3.1 Označení dočasného automobilu MěP Sedlčany
Vyhláška č. 418/2008 Sb., ve svém textu odlišuje označování automobilů v běžném
užívání obecní policie a označování vozidel dočasných. Dočasným vozidlem se rozumí
vozidlo, které je strážníkům MěP Sedlčany svěřeno do užívání k plnění úkolů
jim svěřených v případě poruchy jednoho vozidla nebo v případě nutného zajištění
jiných úkolů svěřených obecní policii, které nesnesou odkladu a nelze při nich
užít z důvodu plnění úkolů jinou hlídkou MěP Sedlčany automobilu MěP Sedlčany.
Je tedy vyhláškou č. 418/2008 Sb., stanoveno, že nápis „OBECNÍ POLICIE”
nebo „MĚSTSKÁ POLICIE” modré barvy je tvořen velkým kolmým tiskacím písmem
o výšce nejméně 40 mm a název obce nesmí být větší než nápis „OBECNÍ POLICIE”
nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”. Tento nápis se zároveň na rozdíl od automobilu
v běžném užívání strážníky obecní policie umisťuje pouze na boční strany
automobilu.202
Automobil svěřený do užívání MěP Sedlčany (resp. jeho strážníků) je majetkem
města Sedlčany. Ve stejném právním režimu je i svěření dočasného automobilu
MěP Sedlčany.

7.4

Povinnost obce zajistit označení strážníků obecní policie

Nejenom Vyhláška č. 418/2008 Sb., stanovuje povinnost obcím řádně označit
motorová vozidla a další dopravní prostředky užívané strážníky příslušné obecní
policie. To samé platí pro vzhled a označení stejnokrojů strážníků popsaných
v citované Vyhlášce č. 418/2008 Sb. Pokud by totiž tak příslušná obec nečinila,
dopustila by se přestupku dle ustanovení § 27a odst. 2 písm. c) zákona o obecní policii,
za který by jí hrozila pokuta až do výše 20 000 Kč.203 Zvláštní právní úprava nevylučuje
upuštění od potrestání nebo uložení napomenutí.204 K projednávání
tohoto typu přestupku je příslušné pouze MV ČR bez ohledu na to, o jakou obec
se jedná.205 Z tohoto faktu je možné tedy vyvodit nevyvratitelnou domněnku,
že příkaz na místě dle ustanovení § 90 a § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky
nelze za toto protiprávní jednání udělit. MV ČR totiž není správním orgánem,
který je dle zákona o odpovědnosti za přestupky oprávněn udělovat sankce
příkazem na místě.206

§ 16 odst. 1 a odst. 3 Vyhlášky č. 418/2008 Sb.,
§ 27a odst. 4 zákona o obecní policii
204
Srov. § 27a odst. 4 zákona o obecní policii a § 27a odst. 3 a odst. 5 zákona o obecní policii.
205
§ 28a věta druhá zákona o obecní policii
206
§ 91 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky
202
203
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7.5

Vystupování strážníků obecní policie v pracovní době

Strážníci obecní policie jsou v pracovní době vždy povinni postupovat
v mezích zákonů a dále v zákonných mezích stanovovat pachatelům sankce.
Podmínkou je, aby chování takových osob naplnilo skutkovou podstatu některého
z přestupků, kterou jsou oprávněni strážníci obecní policie trestat. V těchto případech
je důležité také vystupování strážníků obecních policií, a tedy i jejich působení
na společnost.
Při ukládání sankce musí každý strážník postupovat individuálně v každém meritu věci,
a to s přihlédnutím k judikatuře nejvyšších soudních instancí, ale také k výkladové
komentářové literatuře. Se závaznou judikaturou je vrchní strážník MěP Sedlčany
povinen seznámit i ostatní, podřízené strážníky MěP Sedlčany. Judikatura je konstantní
a vrchní strážník MěP Sedlčany má právo při jejím zjišťování požádat o pomoc vedení
města Sedlčany, tajemníka MěÚ Sedlčany a předsedu/kyni Komise pro projednávání
přestupků zřízenou starostou města Sedlčany dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky.
Každý strážník obecní policie je mj. povinen vždy šetřit práva všech a postupovat
dle právních zásad, to především dle zásady v pochybách ve prospěch obviněného
a zásady presumpce neviny, které patří mezi ústavní zásady.207

7.5.1 Desatero chování strážníka MěP Sedlčany
1. Strážník se chová naprosto klidně, nedává na sobě znát jakékoliv emoce.
Nenechá se zbytečně vyprovokovat a na provokace nereaguje, zcela je ignoruje.
2. Strážník vždy mluví slušně a chová se asertivně. Trvá vždy na svém,
ale vždy s podkladem právního předpisu, příp. judikatury. Ke všem osobám
strážník přistupuje rovným způsobem, nedělá rozdíly.
3. Strážník nespojuje spolu nesouvisející případy. Strážník neužívá žádných narážek
na osoby blízké a jejich povahy nebo nesděluje žádné okolnosti
směřující k přestupkům, které spáchaly osoby blízké, protože by mohlo dojít
k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti strážníka. Strážník nediskriminuje
nikoho z důvodu věku, rasy, náboženství, pohlaví, barvy pleti,
národního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
4. Strážník na sobě nedává znát jakoukoli nervozitu, příp. potřebu být aktuálně
na jiném místě, nebo že mu končí směna uprostřed rozhovoru s osobou podávající
vysvětlení. Konec pracovní doby může strážník vyřešit přivoláním kolegy,
kterému směna nekončí, na místo páchání přestupku nebo si nechat započítat
přesčas.

207

čl. 40 odst. 2 LZPS, § 69 zákona o odpovědnosti za přestupky
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5. Strážník může požádat o prokázání totožnosti. Strážník neopomíná,
že prokázáním totožnosti se nutně nerozumí předložení občanského průkazu.
Strážník má povinnost si tvrzené skutečnosti ověřit v evidenci obyvatel,
ke které má dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. e) zákona o obecní policii
v součinnosti s MV ČR oprávnění.208
6. V případě, že se strážník rozhodne pro nutnost vyřešení situace na místě,
na základě příkazního řízení (§ 90 zákona o odpovědnosti za přestupky),
nezapomene takovou fyzickou osobu poučit dle správního řádu.
7. V případě kladení odporu pokládá strážník otázky takovou formou,
aby docházelo k odpovědím „ano“ nebo „ne“. Pokud svými otázkami dospěje
strážník k odpovědi „nevím“, pokusí se otázku zformulovat jinak,
dokud nepřijde určitá odpověď. Může dojít také k tomu, že se osoba,
se kterou strážník vede rozhovor, rozpovídá sama.
8. Strážník vždy dbá na povinnost mlčenlivosti o všem, co se během výkonu práce
strážníka dozví a co s výkonem jeho práce neodmyslitelně souvisí.
9. Při rozhovoru strážník vždy dbá na individuální projevy konkrétní osoby.
Nebojí se užít i slovníku nespisovného, pokud uváží, že je to vhodné pro účelné
vedení komunikace, ze které zjistí, co se ve skutečnosti stalo.
Strážník nikdy neužívá slov hanlivých. Hanlivé chování strážníka může být
podkladem pro podání stížnosti dle ustanovení § 175 správního řádu.
10. Strážník dbá na to, že je zaměstnancem města Sedlčany a postupujte
podle příslušných správních předpisů. Strážník má vždy na paměti, že zákon
č. 273/2008 Sb., o PČR, ve znění pozdějších předpisů, se na něj nevztahuje,
ani co do pracovně-právních otázek,209 a je-li to nutné, nebojí se na PČR obrátit
pro součinnost a případ jim příp. předá.

7.6

Vystupování strážníků MěP Sedlčany mimo pracovní dobu

Tato podkapitola pouze blíže rozvádí Desatero chování strážníka MěP Sedlčany.
K samotnému Desateru lze také doplnit, že je možné jej aplikovat
pro kteroukoli obecní policii na území ČR. Je ale vhodné jej vždy upravit
na konkrétní obecní policii dané obce, protože každá obec má právo
si zorganizovat svou obecní policii podle svého uvážení. Navíc institut obecní policie
se vztahuje i na území velkých obcí, resp. měst a statutárních měst,
kde je organizační struktura složitější. Není například vyloučeno,
Konkrétně má MěP Sedlčany dle tohoto ustanovení přístup do základního registru obyvatel,
agendového informačního systému evidence obyvatel, agendového informačního systému cizinců
a registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, ale nejsou vedeny
v agendovém informačním systému evidence obyvatel a agendovém informačním systému cizinců.
209
Tuto skutečnost mj. potvrzuje ustanovení § 1a odst. 1 zákona o obecní policii.
208
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aby v rámci organizační struktury bylo konkrétní Desatero přizpůsobeno
i podle jednotlivých služeb v rámci jednotlivých obvodů statutárních měst.
Strážník MěP Sedlčany by mimo pracovní dobu měl vystupovat tak, aby nenarušoval
dobrou pověst města Sedlčany (jakožto zaměstnavatele), MěÚ Sedlčany,
MěP Sedlčany a sebe samého.
Zaměstnavatel předpokládá a obecně se očekává, že strážník MěP Sedlčany bude
i v chování mimo pracovní dobu a uniformu respektovat určité společenské normy
a nebude se chovat tak, aby zesměšňoval kohokoli (sebe, jinou osobu
nebo svého zaměstnavatele – město Sedlčany), nedopouštěl se vlastní vinou přestupků
nebo trestných činů a dále se nedopouštěl společensky odsuzovaného chování210
a neubíral tak na vážnosti své, svých kolegů strážníků MěP Sedlčany a MěP Sedlčany
jako takové, ale taktéž i vážnosti svého zaměstnavatele (města Sedlčany).
V případě, že strážník MěP Sedlčany musí provést zákrok nebo jiné opatření
mimo pracovní dobu a neprokáže se z důvodu krajní nouze průkazem MěP Sedlčany,
který musí obsahovat název „Průkaz Městské policie Sedlčany“, jeho fotografii,
jeho celé jméno, identifikační číslo, název „město Sedlčany“ a podpis starosty,
může provést zákrok i bez tohoto. Musí se však prokázat ihned, jak to budou okolnosti
umožňovat, příp. dodatečně. Ovšem postup, kdy by se strážník MěP Sedlčany
při provádění své pravomoci neprokázal vůbec, tj. ani ústním prohlášením,
jak to požaduje i u policistů zákon o PČR, byl by jeho zásah nezákonný. 211
Zásahy, které budou překračovat krajní nouzi běžného občana, mimo území
města Sedlčany nebo mimo území obce, se kterou má město Sedlčany uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu dle zákona o obecní policii, jsou nezákonné též.212

7.7

Přestupky strážníků a čekatelů dle zákona o obecní policii

Každý strážník i čekatel obecní policie je povinen oznámit podezření ze spáchání
trestného činu, který by mohl zakládat možnost rozvázání pracovního poměru
ve smyslu ztráty bezúhonnosti.213 Stejný princip je uplatňován v případě uznání viny
ze spáchání přestupku, což je skutečnost zakládající ztrátu spolehlivosti
a též by následovalo rozvázání pracovního poměru.214

Takovým chováním se chápe především nadměrné požívání alkoholu, požívání drog, nebo také jiné
chování, které naznačuje o marnotratnosti nebo nečestnosti strážníka MěP Sedlčany. Řadí se sem také
navštěvování pochybných provozoven a provozoven, ve kterých je provozován hazard.
211
CANDIGLIOTA, Zuzana, Kristýna MOLKOVÁ FOUKALOVÁ a Jiří KOPAL. Jak si počínat
v kontaktu s policistou a strážníkem: policejní právo v otázkách a odpovědích. Brno: Liga lidských práv,
2010. Manuály. ISBN 978-80-87414-01-9, str. 30.
212
CANDIGLIOTA, Zuzana, Kristýna MOLKOVÁ FOUKALOVÁ a Jiří KOPAL. Jak si počínat
v kontaktu s policistou a strážníkem: policejní právo v otázkách a odpovědích. Brno: Liga lidských práv,
2010. Manuály. ISBN 978-80-87414-01-9, str. 30 – 31.
213
§ 4a zákona o obecní policii
214
§ 4b zákona o obecní policii
210
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Povinnost oznámit podezření ze spáchání trestného činu je dána ustanovením
§ 28 odst. 1 zákona o obecní policii. Povinnost oznámení uznání viny z přestupku
je dána ustanovením § 28 odst. 2 zákona o obecní policii. Za přestupek neoznámení
podezření ze spáchání trestného činu strážníkem obecní policie lze uložit pokutu
až do výše 10 000 Kč. V případě přestupku neoznámení uznání viny
z přestupku spáchaným strážníkem obecní policie lze uložit pokutu
až do výše 5 000 Kč.215 Stejná povinnost je stanovena také čekatelům,
a to v obou případech, tedy jak v případě podezření ze spáchání trestného činu,
tak i v případě spáchání přestupku.216 Stejně se postupuje v případě obvinění
ze spáchání trestného činu nebo přestupku čekatelem.
Oznamovací povinnost se váže k tomu strážníkovi či čekateli obecní policie,
který je přímo podezřelý nebo obviněný, který byl uznán vinným. Pokud by oznámení
provedl někdo jiný, než podezřelý (příp. obviněný) strážník či čekatel z trestného činu
nebo uznání viny ze spáchání přestupku, jednalo by se o naplnění skutkové podstaty
přestupku ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 či odst. 2 zákona o obecní policii.
Oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu musí strážník (či čekatel)
učinit do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání
nebo záznamu.217 V případě uznání viny za spáchání přestupku je stanovena lhůta
15 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí, kterým byl strážník či čekatel uznán vinným
z přestupku.218 Oznámení musí být činěno v písemné podobě.219 Není však vyloučeno,
aby bylo oznámení učiněno v ústní podobě přímému nadřízenému a následně došlo
ke zhojení právní formy v zákonem stanovené lhůtě.
Z povahy přestupků vyplývá, že příslušným orgánem k jejich vyřízení je věcně
a místně příslušný obecní úřad. Zákon o obecní policii jako lex specialis
vůči zákonu o odpovědnosti za přestupky nestanovuje žádnou zvláštní úpravu.
Proto se věcně příslušným orgánem chápe obecní úřad obce s rozšířenou působností,220
kterým je vždy ten obecní úřad, který je orgánem obce, která obecní policii zřídila.
Místní příslušnost je pak dána podle spáchání přestupku.221 S ohledem na povahu
přestupků popsaných výše v této kapitole lze přímo dovodit, že místní příslušnost
je dána vždy místem výkonu práce, který je obsažen v pracovní smlouvě.222
V případě strážníků a čekatelů MěP Sedlčany bude věcně a místně příslušný
Městský úřad Sedlčany. Funkční příslušnost je dána Komisi pro projednávání
přestupků, zřízenou starostou města Sedlčany. Důležitá je také skutečnost,
že uvedené přestupky strážníků a čekatelů obecních policií nelze projednat
příkazem na místě.223
§ 28 odst. 4 zákona o obecní policii
§ 28 odst. 1, odst. 2 zákona o obecní policii
217
§ 4a odst. 5 zákona o obecní policii
218
§ 4b odst. 6 zákona o obecní policii
219
§ 4a odst. 5, § 4b odst. 6 zákona o obecní policii
220
§ 60 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky
221
§ 62 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky
222
Dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je místo výkonu práce podstatnou náležitostí
pracovní smlouvy, což znamená, že místo výkonu práce musí být v pracovní smlouvě obsaženo vždy.
223
§ 28 odst. 5 zákona o obecní policii
215
216
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8 ODPOVĚDNOST
MĚP SEDLČANY

ZA

ŠKODU

STRÁŽNÍKŮ

Strážníci MěP Sedlčany prostřednictvím svých oprávnění, které jim svěřuje zákon
o obecní policii a další právní předpisy, bezesporu zasahují do práv a svobod fyzických
a právnických osob. Podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
má každý právo na náhradu škody způsobenou mu nezákonným rozhodnutím orgánu
veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. V tomto slova smyslu se orgánem
veřejné správy224 rozumí i MěP Sedlčany jakožto orgán města Sedlčany.
Dále s ohledem na skutečnost, že je MěP Sedlčany mj. orgánem veřejné moci
v mezích o obecní policii (příp. zvláštních právních předpisů), tak se právě
na ní vztahuje i zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“).
Nicméně se odpovědnosti za škodu způsobenou strážníkem MěP Sedlčany nedotýká
pouze zákon o odpovědnosti za škodu, ale též zákon o obecní policii.

8.1

Škoda způsobená strážníkem MěP Sedlčany dle zákona
o odpovědnosti za škodu

Podle ustanovení § 2 zákona o odpovědnosti za škodu se odpovědnosti za škodu
podle tohoto zákona nelze zprostit. Z právního pohledu se tedy jedná o tzv. absolutní
objektivní odpovědnost.225 Nárok na náhradu škody se promlčí za 3 roky ode dne,
kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je-li podmínkou
pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnutí, běží promlčecí doba ode dne
doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí226 (tzv. subjektivní promlčecí lhůta).
Objektivní promlčecí lhůta potom činí 10 let ode dne, kdy bylo doručeno
či oznámeno poškozenému nezákonné rozhodnutí, jehož prostřednictvím
mu byla způsobena škoda.227 Nárok na nemajetkovou újmu se promlčí za 6 měsíců
ode dne, kdy se o ní poškozený dozvěděl (subjektivní promlčecí lhůta)
a nejpozději po 10 letech ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik
nemajetkové újmy spojen (objektivní promlčecí lhůta). Uplynutím promlčecí lhůty
nárok na škodu nezaniká, ale je oslabeno jeho vymáhání, resp. strážník MěP Sedlčany
se může po uplynutí uvedených promlčecích lhůt zprostit náhrady škody,
pokud on sám namítne promlčení nároku na náhradu škody.

Mezi veřejnou správu dle ústavních předpisů se řadí všechny orgány veřejné správy. Tudíž se jedná
o orgány státní správy, tak i orgány územní samosprávy.
225
V případě objektivní odpovědnosti nese odpovědnost za následek ten, kdo škodu nezpůsobil.
Tzv. liberace (možnost zprostit se odpovědnosti) není možná ve všech případech. Například ale v tomto
případě (vztahující se na strážníky obecní policie) možná je.
226
§ 32 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu
227
§ 32 odst. 2 zákona o odpovědnosti za škodu
224
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Zákon o odpovědnosti za škodu stanovuje dvě formy činnosti, při kterých vzniká
odpovědnost za škodu, přičemž v případě strážníků MěP Sedlčany se bude jednat
nejenom o škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, ale i o druhou formu,
která hovoří o škodě způsobené ve správním řízení. Správním řízením
se totiž rozumí např. i příkazní řízení dle ustanovení § 90 a násl.
zákona o odpovědnosti za přestupky.
V případě nezákonného rozhodnutí dle ustanovení § 7 zákona o odpovědnosti
za škodu mají účastníci takového správního řízení právo na náhradu škody.
Takové právo se přičítá i tomu, s nímž nebylo jako s účastníkem řízení jednání
jednáno, i když s ním tak jednáno být mělo. Dle ustanovení § 8 odst. 1
zákona o odpovědnosti za škodu lze náhradu škody požadovat pouze u pravomocného
rozhodnutí, které bylo pro svou nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným
orgánem. O přiznání nároku na škodu a její výši vždy rozhoduje soud,
a to v občanskoprávním řízení, přičemž je soud vázán rozhodnutím orgánu o náhradě
škody. V ustanovení § 26 zákona o odpovědnosti za škodu je uvedeno, že pokud není
stanoveno jinak, řídí se právní vztahy upravené v tomto zákoně občanským zákoníkem
a vztahy dle občanského zákoníku se řídí dle občanského soudního řádu.
Soud má v tomto případě dokonce právo užít moderačního práva.228
Škodu nelze přiznat tehdy, pokud poškozený využil v právních předpisech stanovených
lhůt všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva
poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek,
mimořádný opravný prostředek. Neřadí se sem návrh na obnovu řízení, a jiný procesní
prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního,
správního nebo jiného právního řízení, nebo návrh na zastavení exekuce.
V případě nesprávného úředního postupu je právo vymáhat škodu poškozeným
méně komplikovanější. Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpovědnosti za škodu
má právo na náhradu škody ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem
MěP Sedlčany způsobena škoda. Nesprávným úředním postupem je také porušení
povinnosti MěP Sedlčany učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené
lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu,
považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon
nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Zákon o odpovědnosti za škodu se rozhodl
takto nesprávný úřední postup rozšířit, aby dal větší ochranu slabší straně,
tj. těm osobám, vůči nimž správní orgán rozhoduje a vůči nimž činí úkony.
Odpovědnost za nesprávný úřední postup je tak dána při současném splnění
nesprávného úředního postupu, vzniku škody a příčinnou souvislostí
mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody.229 Nárok na náhradu škody
v tomto případě je upraven v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu.
Nárok se v tomto případě uplatňuje u města Sedlčany. Není však vyloučeno,
aby si město Sedlčany následně uhrazenou škodu vymohlo na konkrétním strážníku
Moderační právo soudu znamená, že soud může snížit náhradu škody, pokud je v nepřiměřené výši,
i když je oprávněná, ale výše je v takové astronomické výši, že je v rozporu s dobrými mravy.
Moderační právo zná i občanský zákoník.
229
Usnesení NS ČR ze dne 24. května 2011, sp. zn. 28 Cdo 5048/2009.
228
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MěP Sedlčany, kvůli jehož jednání škoda vznikla. Toto oprávnění je městu Sedlčany
uznáno prostřednictvím ustanovení § 16 a § 17 zákona o odpovědnosti za škodu.
Na tuto regresivní náhradu vznikne nárok dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za škodu pouze tehdy, pokud ke škodě došlo při výkonu veřejné moci.
Zavinění je pak povinno prokazovat město Sedlčany vůči strážníku MěP Sedlčany,
po kterém regresivní náhradu požaduje. Škoda musí být uhrazena do 6 měsíců
ode dne uplatnění nároku. Poškozený se může domáhat náhrady u soudu,
pokud nebude jeho nárok uspokojen v uvedené 6měsíční lhůtě. Soudní řízení
pak probíhá dle občanského soudního řádu. Nepostupuje se podle
části V. občanského soudního řádu. Žaloba se podává k okresnímu soudu,
v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu nebo veřejnoprávní korporace,
u níž byl nárok na náhradu škody neúspěšně uplatněn. Veřejnoprávními korporacemi
se v tomto slova smyslu rozumí obec nebo kraj. Sídlem obce se rozumí adresa obecního
úřadu příslušné obce. Sídlem kraje se rozumí adresa krajského úřadu příslušného kraje.

8.2

Škoda způsobená strážníkem MěP Sedlčany dle zákona o obecní
policii

Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem MěP Sedlčany upravuje také zákon
o obecní policii. Zde je ve smyslu lex specialis ustanovení § 24 zákona o obecní policii
vůči zákonu o odpovědnosti za škodu. Toto ustanovení říká, že je město Sedlčany
povinno
nahradit
způsobenou
škodu
strážníkem
MěP
Sedlčany
v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem o obecní policii
nebo jiným právním předpisem. To však neplatí tehdy, jde-li o škodu způsobenou
osobě, která svým protiprávním jednáním způsobila škodu sama anebo vyvolala
zákrok, který škodu způsobil.
Město Sedlčany je povinno nahradit škodu též osobě, která poskytla pomoc strážníkovi
na jeho žádost nebo s jeho vědomím. Této povinnosti se město Sedlčany zprostí tehdy,
pokud by si poškozená osoba škodu způsobila úmyslně. Pokud je nutno škodu nahradit,
hradí se škoda skutečná, a to uvedením v předešlý stav. Není-li uvedení v předešlý stav
možné, uhradí se škoda v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů
spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou. Došlo-li zároveň
u poškozeného v souvislosti s poskytnutím pomoci strážníku MěP Sedlčany
na jeho žádost a s jeho vědomím k újmě na zdraví, určí se rozsah a výše náhrady škody
podle občanského zákoníku.230 V případech hodných zvláštního zřetele
lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové
mimořádné odškodnění, tzv. odbytné.
Město Sedlčany je mj. povinno nahradit též škodu, kterou způsobila osoba
v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi MěP Sedlčany nebo MěP Sedlčany
jako takové. To ovšem neplatí, pokud si ten, komu byla škoda způsobena,
způsobil škodu svým protiprávním jednáním sám.
230

§ 2894 a násl. občanského zákoníku
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Co není uvedeno v zákoně o obecní policii, v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou
strážníky MěP Sedlčany, je uvedeno v zákoně o odpovědnosti za škodu.
Z tohoto tedy vyplývá, že kde nelze užít v náhradě škody způsobenou strážníky
MěP Sedlčany zákona o obecní policii, užije se zákon o odpovědnosti za škodu.
Z tohoto zároveň vyplývá i již zmíněná specialita zákona o obecní policii vůči zákonu
o odpovědnosti za škodu.
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9 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ MĚP SEDLČANY
MěP Sedlčany je po technické stránce, resp. po stránce zajištění fungování elektroniky
a její modernizace na velmi dobré úrovni. Většina hardware, který má MěP Sedlčany
k dispozici, byla pořízena v roce 2019 jako nová, a to z důvodu zastaralosti předchozího
hardware a software. I díky novým technologiím mají strážníci
MěP Sedlčany možnost vykonávat zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění s tím souvisejících úkolů na co nejvyšší úrovni. Na to navazuje i rychlost
zjištění a vyřízení přestupkové nebo jiné protiprávní činnosti na území města Sedlčany.
Vzhledem k hardwarům, z nichž většina pochází z roku 2019, nemohou pozadu zůstat
ani softwary, které musí být kompatibilní s novými hardwary. Důvodem je možnost
jejich používání co do maximálního rozsahu a co do maximálního výkonu.
Kdyby nemohly být používány z důvodu zastaralosti a nekompatibility s novými
hardwary, jednalo by se o špatné hospodaření se svěřenými prostředky
a byl by tak narušen princip řádné správy, princip řádného hospodaření a princip dobré
správy ve veřejné správě.
Níže je uveden seznam hardwarů a softwarů svěřených městem Sedlčany
do užívání MěP Sedlčany. Veškeré hardwary a softwary jsou ve vlastnictví
města Sedlčany. Uvedený stav hardware a software je datován k 1. červnu 2021.

9.1

Technická podpora a technické zajištění MěP Sedlčany

V rámci technického zajištění MěP Sedlčany je nutno též zdůraznit, že i když nová
elektronika, resp. nový hardware, který má MěP Sedlčany k dispozici, znamenal
v roce 2019 vyšší investici, tak došlo k úspornosti spotřeby energií. Novější elektronika
je zpravidla úspornější a rychleji pracuje, takže díky tomu dochází k větší efektivnosti
výkonu pracovních povinností jednotlivých strážníků MěP Sedlčany.

9.1.1 Seznam hardwarových prostředků svěřených do užívání MěP Sedlčany
Počítače
- PC 1 – Core i3, 8 GB RAM, 1 TB HDD, monitor 24“, Windows 10 PRO
(tento PC využíván pro stálou službu),
- PC 2 – Core i3, 4 GB RAM, 1 TB HDD, monitor 22“, Windows 10 PRO
(tento PC využíván pro stálou službu),
- PC 3 – Pentium 4, 2 GB RAM, 500 GB HDD, Windows 10 PRO
(tento PC jako takový je již zastaralý, nepoužívaný, byť má operační systém
Windows 10 PRO, nedosahuje výkonu a úspornosti jako ostatní využívané
počítače novějšího data výroby, a je tedy vhodné jej vyřadit),
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-
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-

PC 4 – Core i3, 8 GB RAM, 240 GB SSD, 3 TB HDD, monitor 22“,
Windows 7 PRO;
o tento PC je k dispozici v kanceláři vrchního strážníka MěP Sedlčany,
v minulosti byl MěP Sedlčany používán pro záznam provozu
MěP Sedlčany (2 měsíce se údaje o provozu MěP Sedlčany zálohují
a poté se ze zálohy automaticky vymažou);
o byl však nahrazen PC 6 v cca polovině roku 2019, všechny funkce
jinak zůstaly zachovány;
o problém je např. i operační systém Windows 7 PRO, který způsobuje
příp. nekompatibilitu s jinými hardwarem a softwarem;
o vzhledem k zastaralosti a nahrazením novým PC je tento hardware
vhodný k vyřazení;
PC 5 – AMD FX, 4 GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7 Home;
o v minulosti pořízen za účelem správy Městského monitorovacího
kamerového systému;
o tento PC již ale bohužel nestačil na provoz stávajícího Městského
monitorovacího kamerového systému, tudíž bylo nutné jej co nejdříve
vyměnit a následně případně i vyřadit;
o PC zatím přemístěn do „hlavní služebny“, kde slouží jako záložní PC
na kancelářské práce, ale trvale na něm nikdo nepracuje;
o není zatím nutné jej vyřazovat, protože je stále funkční, pouze je vhodné
z něj odstranit software pro správu Městského monitorovacího
kamerového systému, protože na toto již byly pořízeny dva PC nové
(PC 6 a PC 7) a mohlo by dojít k jeho větší výkonnosti; pokud ne,
tak je vhodné jej vyřadit i z toho důvodu, že disponuje již poměrně
zastaralým operačním systémem Windows 7 Home;
PC 6 – PC z cca poloviny roku 2019;
o primárně určen pro správu Městského monitorovacího kamerového
systému;
o disponuje lepší grafikou než PC 5 a také lepším procesorem;
o aktuálně je umístěn v kanceláři vrchního strážníka MěP Sedlčany;
PC 7 – PC z konce roku 2019;
o primárně určen pro správu Městského monitorovacího kamerového
systému;
o disponuje lepší grafikou než výše uvedený PC 5 a také lepším
procesorem;
o aktuálně je umístěn v kanceláři vrchního strážníka;
o díky rozdělení monitorování městského kamerového systému
na dva výkonnější PC (dříve též dva PC – PC 5 a PC 9) a jejich lepší
grafiky je správa Městského monitorovacího kamerového systému
rychlejší a efektivnější,
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PC 8 – PC, který byl v minulosti pořízen za účelem správy
Městského monitorovacího kamerového systému, disponuje operačním
systémem Windows 7;
o je sice starší, ale stále funkční, zatím jej tedy není nutné vyřazovat,
nicméně v případě pořízení nového PC, je vhodné jej s ohledem
na jeho starší operační systém vyřadit;
PC 9 – PC, který byl v minulosti pořízen za účelem správy Městského
monitorovacího kamerového systému, disponuje operačním systémem
Windows 7;
o je sice starší a stále funkční, ale v současnosti nepoužívaný,
tudíž by bylo vhodné jej vyřadit (nachází se v kanceláři vrchního
strážníka MěP Sedlčany).

Serverovny MěP Sedlčany
- Server 1 (v racku) – Xeon E3, 16 GB RAM, 2X 2 TB zrcadlo + 2X 8 TB
na záznam;
o není spravován úsekem IT MěP Sedlčany, spravuje jej externí dodavatel
NES Elektro s.r.o.,
o je připojen na nově vybudovanou městskou optickou infrastrukturu,
o bohužel již zastaralý hardware, protože nedostatečně pokrývá zvýšené
potřeby sledování monitoringu městského kamerového systému,
který se postupem let rozšiřoval;
- Server 2 – Xenon, 500 GB + 2X 2 TB zrcadlo;
o nepoužívaný již v předchozích prostorách MěP Sedlčany
(před přesídlením MěP Sedlčany do Nádražní ulice),
dokonce ještě s diskovým polem;
o jeho využití je možné ještě jako záloha záznamů z monitoringu
městského kamerového systému. Byl využit na provoz systému MIMIS,
ale z důvodu nestability provozu byl systém MIMIS přesunut
na hardwary MěÚ Sedlčany v hlavní serverovně;
o tento server je zároveň doporučen s ohledem na výše uvedené
k vyřazení, protože je neopravitelný.
Notebooky
- notebook ve vozidle MěP Sedlčany zabudovaný napevno;
o poměrně staré zařízení, nespolehlivé, napájené měničem 12/220 V;
o při tomto napájení není zcela funkční, respektive velmi omezenou dobu;
o nahrazen postupně tablety, může být ale stále využit pro další účely,
proto by neměl být ještě zlikvidován.
Tablety
- vhodné pro práci v terénu, slouží jako náhrada již vysloužilého notebooku,
který byl ve vozidle MěP Sedlčany zabudován napevno;
- velkou výhodou tabletů je i jejich přemístitelnost a malý prostor nutný
pro uskladnění;
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tablet Lenovo Yoga tablet 2 Intel Atom, display 10“, operační systém Windows
10 Home;
o v současnosti se uvažuje o jeho vyřazení, protože od doby,
kdy byl nainstalován, leží na služebně a je tedy třeba zvážit,
zda je k vyřazení nebo použít k jiné činnosti;
o původně pořízen za účelem lustrace v terénu;
tablet Samsung Galaxy Tab Active2 LTE;
o MěP Sedlčany má k dispozici celkově 2 kusy těchto tabletů;
o společně s tiskárnami STAR jsou používány pro on-line práci v terénu,
což tedy znamená, že v terénu nahradily na pevno namontovaný
notebook ve služebním autě MěP Sedlčany;
o v podstatě jsou chápány jako součást softwarového vybavení MIMIS.

Tiskárny
- využívány jsou celkem 3 tiskárny, všechny formátu A4, z nichž jedna
je barevná, další 2 černobílé s multifunkčními funkcemi,
- zatím vyhovují potřebám provozu,
- v prosinci 2018 došlo k poruše tiskárny HP225 (multifunkční černobílá
tiskárna), která byla nahrazena tiskárnou Canon (barevnou) a v současnosti
je tato nová tiskárna v kanceláři vrchního strážníka MěP Sedlčany.
Městský monitorovací kamerový systém
- obsahuje záznamy z 54 kamerových míst, z nichž je cca polovina kamer
statických, ostatní kamery jsou otočné (dálkově ovladatelné),
- nově byl systém doplněn o 10 kusů kamer, které se umístily na nově
vybudovaném autobusovém terminálu v Sedlčanech,
- dále byl doplněn v roce 2020 o dalších 14 kamerových bodů na základě
souhlasného usnesení Zastupitelstva města Sedlčany. Jde o kamery umístěné
za účelem sledování těchto míst s cílem ochrany obyvatelstva a majetku
ve městě Sedlčany:
o MŠ Severní sídliště,
o MŠ Sokolovská,
o MŠ Šafaříkova,
o Rákosníčkovo hřiště,
o hřiště s umělou plochou a
o hřiště „Mrskošovna“, na kterém se často schází neplnoletí,
kteří zde požívají alkohol a jiné návykové látky.
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9.1.2 Seznam software svěřeného do užívání MěP Sedlčany městem Sedlčany
MIMIS231
- celým názvem Informační systém pro městskou i obecní policii,
- náhrada za software DERIK,
- tato aplikace usnadňuje administrativní procesy, zefektivňuje řízení, šetří čas
a díky ní mají strážníci MěP Sedlčany dokonalý přehled o dění a potřebné
informace hned po ruce, a to díky dálkovému přístupu,
- do systému MIMIS se lze přihlásit přes běžný webový prohlížeč,
- lze do něj navíc snadno konvertovat data z předchozích aplikací,
- systém podporuje otevřené multiplatformní standardy, jako je PostgreSQL,
server v Javě a klient v HTML5,
- přístup do systému MIMIS podléhá dvoufázovému ověřování identity
a veškerý přenos dat je šifrován,
- systém ukládá záznamy o veškeré činnosti uživatelů,
- lze zobrazit aktualizace změněných údajů včetně jejich historie,
- ztráta dat je vyloučená díky průběžnému zálohování s dálkovým přístupem,
- v současnosti je provozován na jednom ze serverů v hlavní serverovně
MěÚ Sedlčany,
- není potřeba speciální instalace na pracovní PC nebo do tabletu, aby bylo možné
tento systém využívat.
ATEAS (client a server)232
- software ATEAS Security je komplexní video dohledového řešení
pro profesionální IP kamerové systémy zaměřené na plné využití potenciálu
kamer a otevřené standardy, které přináší extrémní výkon, jednoduchost
a pokročilé funkce,
- ATEAS client je pak samotným nástrojem pro ovládání Městského
monitorovacího kamerového systému prostřednictvím počítačů,
- ATEAS server je instalován přímo na serveru a zpracovává vlastní obraz
z kamer,
- i u tohoto softwaru došlo k rozšíření a upgrade, a to s ohledem na rozšíření
počtu kamer ve městě Sedlčany, které patří do Městského monitorovacího
kamerového systému,
- v současnosti je ještě určitá vůle v počtu potřebných a zároveň aktualizace
již existujících licencí.
MS Office 2016
- kancelářský balík určený pro administrativní úkony MěP Sedlčany,
- instalován v rámci dodávky PC zakoupených v roce 2019,
- jedná se o jednu u novějších verzí kancelářských balíků MS Office,
- o přechodu na novější sadu kancelářských balíků MS Office 365
se zatím neuvažuje.
231
232

http://www.mimis.is/
https://www.ateas.net/
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GRITON
- jedná se o docházkový systém strážníků MěP Sedlčany, jehož prostřednictvím
je možné sledovat nejen docházku jednotlivých strážníků (včetně vrchního
strážníka) MěP Sedlčany, ale i jejich pohyb v rámci obvodu města Sedlčany
a při jejich pochůzkách a pojížďkách,233
- bohužel se tento systém z nepochopitelných důvodů aktuálně nepoužívá,
- v budoucnu bude nutné takový nebo obdobný systém používat, a to z důvodu
jednotného přístupu ke všem zaměstnancům všech orgánů města Sedlčany
a z důvodu zvýšení vlastní bezpečnosti jednotlivých strážníků MěP Sedlčany.

Dle rozhodnutí ESLP 61496/08, ze dne 5. září 2017 je možné sledovat zaměstnance při výkonu
jeho práce a v pracovní době tehdy, pokud je o tom předem informován, jsou pro takové sledování
dány legitimní důvody. Uvedené rozhodnutí lze užít jako opěrné pro možné monitorování zaměstnanců
MěP Sedlčany, pokud užívají pro výkon své práce prostředků jim svěřených zaměstnavatelem za účelem
ochrany zájmů zaměstnavatele, jak určuje ustanovení § 316 zákoníku práce. Jak uvádí tedy ustanovení
§ 316 odst. 1, tak zaměstnavatel má právo přiměřeným způsobem kontrolovat využívání pracovních
prostředků zaměstnavatele svěřených zaměstnanci pro výkon jeho práce. Na základě stanoviska
č. 8/2001, č. j. 5062/EN/Final, zpracovaného speciálním kolegiem expertů ustavených
podle čl. 29 směrnice 95/46/ES lze kontrolní právo přiznat každému zaměstnavateli.
233
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MĚP SEDLČANY A KRIZOVÁ ŘÍZENÍ

Krizové řízení jako takové je nedílnou součástí řízení státu. Existence opatření
dotýkajících se krizového řízení mají za cíl předcházet možnosti vzniku
mimořádných událostí a různých krizových situací a pokud vzniknou,
tak jejich zvládnutí, zamezení dalšího rozšiřování, zničení původce a nastartovat
co nejrychleji obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj
postižené společnosti a ekonomiky. Krizové řízení je tedy možné chápat
především jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti,
organizace a území státu. Ovšem krizová řízení nejsou otázkou pouze řízení státními
orgány, protože do mnohých krizových řízení a opatření zasahuje i samotná územní
samospráva a s ní i orgány daného samosprávného celku (obcí i krajů).
To tedy znamená, že krizová řízení a opatření zasahují do samotného fungování a úkolů
MěP Sedlčany, kdy MěP Sedlčany je orgánem města Sedlčany jakožto územně
samosprávného celku.234
Ze všeobecného terminologického pohledu je krizové řízení chápáno jako heslo
spojované s komplexně nežádoucími (kritickými, nebezpečnými) situacemi.
Krizí se rozumí takový vývojový stav systému, který vznikl zásadním narušením
systému velmi intenzivní mimořádnou událostí.235 Společnost takovou intenzivní
mimořádnou událostí zpravidla chápe katastrofu, která může být jak válečného,
jaderného, erozního, pandemického, ale i jiného charakteru ohrožující majetek,
zdraví nebo život lidstva. V podstatě se jedná o situace, které musí být dostány
pod kontrolu. Prostředky a následky jejich řešení budou inspirací jak pro budoucí
generaci, tak budou i následkem pro její samotný vývoj. Proto je velmi důležité krizové
situace nepodceňovat a dbát jejich důležitosti. I preventivní opatření mohou zabránit
vážným a nezvratným následkům, které by mohly mít za následek ohrožení života
na Zemi nebo by závažně mohly ohrozit jeho vývoj.
Zdoláváním krize se rozumí aplikace takových reakcí a opatření zodpovědné
složky řízení systému na již vzniklé krizové stavy, způsobené proběhlou
mimořádnou událostí, která má ve svých důsledcích destruktivní dopady.236
Samotné úspěšné zdolání krize musí být řízené, promyšlené a musí obsahovat strukturu
obnovy postiženého systému.
MěP Sedlčany, jako orgán města Sedlčany, je povinna se dle ustanovení
§ 18 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(dále jen „krizový zákon“), podílet na připravenosti správního obvodu města Sedlčany,
pokud jim k takové činnosti dá starosta města Sedlčany pokyn. Starosta města Sedlčany
mj. zřizuje také Krizový štáb města Sedlčany pro správní obvod města Sedlčany.
čl. 99 Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
VETEŠNÍK, Pavel, Ivo CHAUER a Aleš ZÍDKA. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3, str. 301.
236
VETEŠNÍK, Pavel, Ivo CHAUER a Aleš ZÍDKA. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3, str. 301.
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MěP Sedlčany jako taková má povinnost provést součinnost s Krizovým štábem
města Sedlčany. Rozsah takové spolupráce je ideální definovat písemnou formou
prostřednictvím pokynu starosty města Sedlčany. V případě ohrožení,
např. v podobě pandemie nebo válečného ohrožení, je vhodné MěP Sedlčany
užít jako tzv. ochránce hranic města Sedlčany, pokud takovou činnost nemůže
vykonávat PČR. Požádá-li o takovou součinnost PČR MěP Sedlčany,
má MěP Sedlčany povinnost této součinnosti vyhovět bez námitek.
Z tohoto lze vyvodit, že i MěP Sedlčany jakožto orgán města Sedlčany
je orgánem krizového řízení.
K projednávání přestupků dle ustanovení § 34 a násl. krizového zákona není
MěP Sedlčany věcně příslušná, protože nepatří do orgánů, které jsou
k takovému projednání příslušné dle ustanovení § 33 odst. 1 až 3 krizového zákona.
To ovšem neznamená, že strážníci MěP Sedlčany nejsou povinni osobu,
která krizový zákon porušuje, zadržet a předat kompetentnímu orgánu dle ustanovení
§ 33 odst. 2 a 3 krizového zákona a ve smyslu zákona o obecní policii
(oprávnění zadržet osobu).

10.1 Cíle krizového řízení
Mezi hlavní cíle krizového řízení jako takového jsou pro potřeby města Sedlčany
s návazností na plnění úkolů MěP Sedlčany, jakožto orgánu města Sedlčany, řazeny:237
- garance důležitých veřejných služeb a nepřerušení funkcí infrastruktury
při kritických situacích,
- ochrana populace s ohledem na sociálně ekonomický život, národní i městské
dědictví a kulturní památky,
- koordinace správy města Sedlčany dotýkající se věcné působnosti
MěP Sedlčany tak, aby při krizové situaci byly přijatelné v tom nejhorším
důsledky i ztráty nejen na soukromém majetku obyvatel města Sedlčany,
ale v tom horším scénáři i na jejich životech, ale zároveň zajistit koordinaci
správy města Sedlčany tak, aby byly zajištěny programy na zmírnění,
připravenost, výcvik, zásah a na odezvu vůči mimořádným událostem
a k tragickým dopadům docházelo jen výjimečně nebo vůbec,
- zajištění předání základních prostředků pro přežití lidí nacházejících
se na území města Sedlčany a nezbytných dodávek pro výkonné složky
(vždy individuální k dané krizové situaci),
- zajištění provádění výcviku strážníků MěP Sedlčany v oblasti prevence
vzniku krizových situací u odpovědných osob (v rámci MěÚ Sedlčany
jsou to především zaměstnanci zařazení do Odboru krizového řízení,
do Krizového štábu města Sedlčany a do MěP Sedlčany),
včetně jejich připravenosti a zásahu při případném vzniku krizové situace,
Uvedené odrážky jsou citací upravenou co do aplikace na město Sedlčany dle autorského díla
VETEŠNÍK, Pavel, Ivo CHAUER a Aleš ZÍDKA. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3, str. 302 – 303.
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-

zajištění efektivní odezvy od zaměstnanců Odboru krizového řízení
MěÚ Sedlčany v terénu a strážníků MěP Sedlčany v terénu na mimořádné
události a minimalizace jejich dopadů na populaci a životní prostředí,
podpora odvahy veřejnosti vzdorovat agresi v případě napadení státu,
podíl na úsilí zaměřeném na snižování napětí vedoucí k větší bezpečnosti
obyvatel města Sedlčany, ale také národa ČR jako celku,
řízení krizových situací tak, aby se předešlo sociálním a národnostním
konfliktům.

10.2 Formy krizového řízení
V následujících podkapitolách jsou popsány formy krizových řízení,
resp. mimořádných stavů, ve kterých se krizová řízení vyskytují dle ústavního zákona
o bezpečnosti ČR a dle krizového zákona. Jejich vymezení je nutné z toho důvodu,
aby strážníci MěP Sedlčany znali jednotlivé formy krizových řízení,
resp. mimořádných stavů a mohli dle nich plnit náplň svých pracovních povinností
a oprávnění tak, aby nedocházelo k porušování zákona či překračování pravomocí.
Za krizových řízení se velmi často vyskytuje institut krajní nouze. Z pohledu právní
teorie je krajní nouze za krizových řízení považováno i takové jednání,
které by za běžného stavu za krajní nouzi považováno nebylo. Důvodem je právě
mimořádnost krizového stavu jako takového.
Mimořádné stavy je možné vyhlašovat dle čl. 2 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti
ČR pouze tehdy, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost,
demokratické základy ČR nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost,
životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit
mezinárodní závazky o společné obraně. Společně s tímto se při vyhlašování
mimořádných stavů přihlíží k intenzitě, územnímu rozsahu a charakteru situace
nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Stav nebezpečí
není do této kategorie řazen, nejedná se o ústavní institut, zná jej pouze krizový zákon.
Jestliže se, dle čl. 10 ústavního zákona o bezpečnosti ČR, po dobu nouzového stavu,
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu na území ČR neumožní konkrétní podmínky
v rámci uvedených mimořádných stavů konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny
pro
pravidelná
volební
období,
lze
zákonem
lhůty
prodloužit
(maximálně však o 6 měsíců). Dle čl. 12 ústavního zákona o bezpečnosti ČR
se rozhodnutí o mimořádných stavech zveřejňují v hromadných sdělovacích
prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem,
který se v rozhodnutí stanoví. Okamžitá účinnost není vyloučena.
Následně uvedené skutečnosti jsou uvedeny proto, aby MěP Sedlčany dbala
na jejich řádný výkon a především dodržování, protože mimořádnost takového stavu
si vyžaduje důslednou kontrolu nejen ze strany PČR, ale i MěP Sedlčany,
která především v této souvislosti plní již zmiňovanou podpůrnou činnost s PČR.
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Dobrá znalost níže vymezených stavů pomůže MěP Sedlčany především tehdy,
kdy strážníkům MěP Sedlčany bude prostřednictvím nařízení vlády nebo zvláštního
zákona svěřen např. dohled nad dodržováním jí stanovených omezení dle příslušných
právních předpisů na území obcí, resp. tedy i města Sedlčany.
V případě stavů, které jsou blíže rozvedeny níže, je dle ustanovení § 3b zákona o obecní
polici možno uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Sedlčany a obcí,
která nezřídila obecní policii (resp. městskou policii) a nachází se na území
Středočeského kraje v jiném právním režimu. Tímto jiným právním režimem
se rozumí, že není třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje jako v případě
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 3a zákona o obecní policii,
ale stačí pouze oznámení o skutečnosti, že byla veřejnoprávní smlouva uzavřena.
Tato informace musí být Krajskému úřad sdělena bez zbytečného odkladu.
Tato informační povinnost je dána starostovi obce, který obecní policii zřízenou nemá.
Informovat Krajský úřad Středočeského kraje může i starosta obce, která obecní policii
zřízenou má.

10.2.1 Stav nebezpečí
Stav nebezpečí státu není jako jediný z mimořádných stavů upraven v zákoně
o bezpečnosti ČR. Jeho úpravu je možné nalézt v ustanovení § 3 krizového zákona.
Stav nebezpečí je zde definován jako bezodkladné opatření, které může být
vyhlášeno, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí,
pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,238 a není-li možné
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí,
složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické
infrastruktury. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů,
na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí
o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah.
Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. Stav nebezpečí tedy nemůže
přesáhnout hranici kraje. Slovní spojení, že je ČR ve stavu nebezpečí
tedy nedává smysl, i když jej média často používají.
Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje, v Praze jej vyhlašuje primátor
hlavního města Prahy. Kdo vyhlásí stav nebezpečí, musí o tom neprodleně informovat
vládu ČR, MV ČR, sousední kraje a pokud by mohly být dotčeny, tak i kraje další,
které nejsou kraji sousedními z pohledu územního členění ČR. Není-li možné účelně
odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman kraje, kde stav nebezpečí
trvá, neprodleně požádá vládu ČR o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových
opatření vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu,
pokud vláda nerozhodne jinak. Krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována,
se dále považují za krizová opatření nařízená vládou.
Značný rozsah je v tomto slova smyslu chápáno jako takové ohrožení, které byť jen teoreticky může
ohrožovat větší okruh obyvatel ČR, než je např. pouze obec či rozsah přibližně 30 km (resp. okresu).
I zasažení celého kraje je již důvodem pro vyhlášení nouzového stavu dle zákona o bezpečnosti ČR.
238
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Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních
předpisů kraje, nejvýše na dobu 30 dnů. Hejtman tuto dobu může prodloužit
pouze se souhlasem vlády. Stav nebezpečí končí uplynutím dne,
do kterého byl vyhlášen, pokud hejtman kraje nebo vláda ČR nerozhodnou
o zrušení dřívějším.
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí nabývá účinnosti okamžikem,
který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje na úřední desce krajského úřadu
a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen.
Dále se rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí vyhlásí v hromadných informačních
prostředcích a ve Sbírce zákonů. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem,
který se v rozhodnutí stanoví.
Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv
a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. Stav nebezpečí je často chápán
jako tzv. „představ“ stavu nouze.

10.2.2 Nouzový stav státu
Vláda může dle čl. 5 ústavního zákona o bezpečnosti ČR vyhlásit nouzový stav
v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií,
nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,
zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
Nouzový stav nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv
a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. V případě nebezpečí z prodlení
může vyhlásit nouzový stav předseda vlády, ale vláda má 24 hodin na to,
aby nouzový stav schválila nebo zrušila. O vyhlášení nouzového stavu je neprodleně
informována také Poslanecká sněmovna, která je oprávněna vyhlášení o nouzovém
stavu zrušit.
Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité
území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit,
která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu
s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti
a v jakém rozsahu se ukládají.
Nouzový stav může vláda vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může
prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav končí
uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.239
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čl. 5 odst. 4 ústavního zákona o bezpečnosti ČR
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Za nouzového stavu (toto platí i pro stav ohrožení státu) lze na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:240
- právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby
z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
- vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku
(§ 29 a 31 krizového zákona), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka
nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního
prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení
poskytnuta přiměřená náhrada,
- svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého
nebo postiženého krizovou situací,
- právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého
nebo postiženého krizovou situací,
- právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná
krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
- právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění
záchranných a likvidačních prací.
Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytně nutném rozsahu nařídit:241
- evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
- zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
- ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout
věcné prostředky,
- bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav
nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení
ohrožení vyplývajícího z krizové situace.
Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna:242
- nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí
opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě,
ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila
z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu
bude delší než 3 dny,
- přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob
bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických
látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,
- nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
- nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění
krizových opatření,

§ 5 krizového zákona
§ 6 odst. 1 krizového zákona
242
§ 6 odst. 2 krizového zákona
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nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové
situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
nařídit přednostní zásobování
o dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
o ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného
záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
o prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení
(péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového
pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci
v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě.

Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz
všem fyzickým a právnickým osobám mimo Českou národní banku
(tzv. nouzový stav v devizovém hospodářství:243
- nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných
cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem
nebo sídlem mimo území ČR, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků
od nich odvozených, za českou měnu,
- provádění veškerých plateb z ČR do zahraničí, včetně plateb
mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
- ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
- prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem
je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v ČR, osobám s trvalým pobytem
nebo sídlem mimo území ČR,
- přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území ČR,
- zřizování účtů v ČR osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území ČR
a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
- provádění veškerých plateb ze zahraničí do ČR mezi poskytovateli platebních
služeb a jejich pobočkami.

10.2.3 Stav ohrožení státu
Stav ohrožení státu může vyhlásit dle čl. 7 ústavního zákona o bezpečnosti ČR
pouze Parlament ČR (Poslanecká sněmovna spolu se Senátem), je-li bezprostředně
ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické
základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny
všech senátorů.
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Vláda v době trvání stavu ohrožení státu je vedle opatření uvedených
v § 6 odst. 1 až 3 krizového zákona oprávněna dále ještě nařídit:244
- omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou občany ČR,
- omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva,
- zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných
zbraní, střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího
záření, nebezpečných chemických látek, biologických agens a geneticky
modifikovaných organismů.

10.2.4 Válečný stav
Válečný stav nemá v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR svou legální definici.
Nicméně je teorií někdy považován také za určitý nadstav stavu ohrožení státu.
Nicméně v případě vyhlášení válečného stavu se musí Parlament ČR držet toho,
že může být vyhlášen pouze tehdy, kdy je ČR ohrožována útokem ozbrojených složek
jiného státu, nebo je takovému ohrožení vystaven stát, se kterým má ČR smluvní
závazek týkající se společné obrany proti napadení. Platnost vyhlášení válečného stavu
je okamžitá a týká se zásadně vždy celého území ČR.
Pokud jsou pouze vyslány ozbrojené jednotky ČR v případě plnění mezinárodních
smluvních závazků, rozhoduje o vyhlášení válečného stavu vláda ČR. Rozhodnutí
Vlády může Parlament ČR zrušit nesouhlasným rozhodnutím jedné
nebo obou komor Parlamentu ČR.245

10.3 Zvláštní oprávnění svěřená strážníkům obecních policií
v návaznosti na mimořádná opatření v roce 2020, 2021 a následně
do odvolání
Dne 12. března 2020 došlo poprvé k vyhlášení nouzového stavu na území ČR
z důvodu šíření nového typu koronaviru označeného jako COVID-19 (SARS CoV-2),
též známý z veřejných sdělovacích prostředků jako tzv. „čínská chřipka“.
Tento nouzový stav trval až do dne 17. května 2020. V reakci na existenci COVID-19
(SARS CoV-2) a právě tento výjimečný stav byla orgánům PČR a strážníkům obecních
policií svěřena pravomoc ukládat pokuty za přestupky uvedené v zákoně
č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat
porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, v platném znění
(dále jen „zákon č. 243/2020 Sb.,“). Tato pravomoc je orgánům PČR a obecní policii
svěřena právě pro případy, kdy dojde k navrácení do běženého režimu mimo nouzový
stav vyvolaný kritickou epidemiologickou situací ve vztahu k nadměrnému výskytu
onemocnění COVID-19 v české populaci. Ovšem zákon č. 243/2020 Sb.,
§ 7 krizového zákona (viz podkapitola 10.2.2 Nouzový stav státu)
Horní komorou parlamentu ČR je Senát, dolní komorou je Poslanecká sněmovna ČR.
Obě dohromady tvoří Parlament ČR.
244
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je chápán jako lex generalis ve vztahu k Pandemickému zákonu. Pandemický zákon
neobsahuje derogační klauzuli týkající se zákona č. 243/2020 Sb., který rozšiřuje
pravomoci strážníků obecních policií a příslušníků PČR. Proto lze zákon
č. 243/2020 Sb., užít na ty případy, na které se Pandemický zákon nevztahuje.
Jedná se o skutečnosti obsažené v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., může strážník MěP Sedlčany
na území města Sedlčany uložit ve formě příkazu na místě pokutu za přestupek
v rámci porušení mimořádného opatření vydaného MZ ČR nebo Krajskou hygienickou
stanicí Středočeského kraje za účelem ochrany obyvatelstva před šířením nákazy
COVID-19 (SARS CoV-2), ve smyslu naplnění skutkové podstaty ustanovení
§ 92n odst. 1 písm. b) k § 80 odst. 1 písm. g) nebo § 82 odst. 2 písm. m)
zákona o ochraně veřejného zdraví. Z jazykového výkladu ustanovení § 92n odst. 3
písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví lze fyzické osobě nepodnikající,
fyzické osobě podnikající a právnické osobě uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč,
proto je zde dána strážníkům MěP Sedlčany možnost držet se při stanovování pokuty
ve formě příkazu na místě za porušování mimořádných opatření stanovených MZ ČR
nebo Krajskou hygienickou stanicí dle výše uvedených ustanovení zákona o ochraně
veřejného zdraví při horní hranici sankce, tj. 10 000 Kč nebo 2 500 Kč
v případě mladistvých.246 S ohledem na vážnost situace je vhodné postihnout osobu
za vědomé či úmyslné porušování takového opatření vždy finanční postihem.
V případě prvního pokutování je vhodné užívat nižší sankce. U opomenutí je vhodné
při prvním pokutování osoby užít správního trestu napomenutí, a to z důvodu řádného
oprávnění uložit pokutu v případě opakování.
Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 243/2020 Sb., může strážník MěP Sedlčany
na území města Sedlčany uložit ve formě příkazu na místě pokutu za přestupek
v rámci nařízení, týkajícího se nařízeného nouzového stavu dle ústavního zákona
o bezpečnosti ČR a krizového zákona při porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. a)
krizového zákona, kdy se tímto rozumí porušení povinnosti strpět omezení vyplývající
z krizového opatření stanoveného v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění
COVID-19 (SARS CoV-2) na území ČR. Při ukládání pokuty mají strážníci
MěP Sedlčany postupovat stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci ve vztahu
k § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb.
Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 243/2020 Sb., se týká takového časového úseku,
který se dotýká výjimečných stavů vyhlášených jako prevence proti síření onemocnění
COVID-19 (SARS CoV-2). Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb.,
se sice také týká opatření dotýkajících se též prevence proti síření onemocnění
COVID-19 (SARS CoV-2), nicméně dopadá na období mimo výjimečné stavy
dle ústavního zákona o bezpečnosti ČR, protože skončením výjimečného stavu
onemocnění nemizí a je třeba mít i po jejich skončení k onemocnění respekt.
Podkladem pro takové chování a jeho vynucování jsou právě výše uvedené právní
normy.
246
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Zákon č. 243/2020 Sb., vychází primárně z krizového zákona a zákona o ochraně
veřejného zdraví. Toto oprávnění, které je strážníkům MěP Sedlčany svěřeno
právě tímto zákonem, nebylo uvedeno v předchozích kapitolách o oprávnění a věcné
působnosti strážníků MěP Sedlčany pojednávajících, protože se jedná o zákon
snad dočasný a úzce spjatý právě s krizovými stavy, tudíž je zařazen do této kapitoly.
V případě zjištění nebo podezření na porušení karanténních opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19 strážníkem obecní policie může strážník takové jednání
ve smyslu § 92n odst. 1 písm. b) pokutovat ve formě příkazu na místě též,
příp. zahájit podezření ze spáchání přestupku fyzické osoby. Následně pak toto
podezření postoupí příslušnému orgánu, kterým je v této věci místně příslušná
krajská hygienická stanice. V případě strážníků MěP Sedlčany se tedy jedná
o Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje.247

10.4 Pandemický zákon
Dne 26. února 2020 byl s pozměňujícími návrhy ze Senátu Parlamentu České republiky
Poslaneckou sněmovnou schválen tzv. pandemický zákon. Jeho cílem je upravit
opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým typem
koronaviru, označovaným jako SARS-CoV-2 a jeho dopadů na osoby žijící a působící
na území České republiky. Tento cíl je definován přímo v § 1 Pandemického zákona.
Mezi další cíle Pandemického zákona lze zařadit vytváření takových opatření,
aby již nebylo nutné vyhlašovat nouzový stav a omezovat tak běžný život občanů
České republiky prostředkem ultima ratio.248 Stát zároveň bude povinen nahradit škodu
způsobenou právnickým a fyzickým osobám během stavu pandemické pohotovosti
v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Hradit se bude skutečná škoda.
Za škodu se nebudou považovat náklady vzniklé v souvislosti s pořízením
nebo používáním ochranných, mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků.249,250
Dle ustanovení § 12 odst. 3 Pandemického zákona jsou také strážnici obecních policií
oprávněni projednávat přestupky dle Pandemického zákona. Pandemický zákon jim,
stejně jako orgánům PČR, dává oprávnění projednat přestupky obsažené
v Pandemickém zákoně příkazem na místě. Ve vztahu k ustanovení § 10 odst. 1,
§ 11 odst. 1 a § 2 Pandemického zákona se bude jednat o přestupek ve smyslu porušení
mimořádných opatření vydaných MZ ČR. Takovým mimořádným opatřením
se dle ustanovení § 2 odst. 2 pandemického zákona rozumí:
- omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování,
- omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu
obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
Stanovisko MV ČR ve věci postupu strážníků obecních policií v případě zjištění porušení
karanténních opatření ze dne 22. dubna 2020, č. j. MV-64132-2/OBP-2020
248
Prostředkem ultima ratio se rozumí takový prostředek, který je chápán jako krajní a má být užíván
tehdy, kdy selžou veškeré jiné prostředky ochrany.
249
Právní zpravodaj. C.H. Beck. PZ 83/2021. Publikováno dne 27. 2. 2021.
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omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária,
poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních
služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
nebo stanovení podmínek jejich provozování nebo poskytování,
omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny
nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání,
snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení
maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit;
zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob,
které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu
shromažďovacím,
omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek
pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,
příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické
nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,
zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních
sociálních služeb nebo ve věznicích,
příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky
a další protiepidemická opatření,
příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních
služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout
MZ ČR informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických
opatření,
omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel
pro zajištění jejich provozu.

Pandemický zákon a jeho opatření, včetně sankcí v něm obsažených,
má povahu lex specialis k zákonu o veřejném zdraví a jím stanovených sankcí.
Ovšem z povahy obecní policie, která je orgánem obce, jsou strážníci oprávněni
vstupovat pouze do zařízení, kde jsou provozovány hazardní hry.251 Proto ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) a e) Pandemického zákona lze hovořit o oprávnění
řešit tento přestupek dle § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a)
Pandemického zákona pouze tehdy, kdy se jedná o porušování opatření právě
v prostorách herny, kasina a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry.
Ustanovení § 12 odst. 3 Pandemického zákona totiž oprávnění strážníků
nad rámec zákona o obecní policii nerozšiřuje, proto nelze strážníkům
s ohledem na princip zákonnosti přiznat více oprávnění nad zákonný rámec
stanovený právě zákonem o obecní policii. Pokud budou strážníci obecní policie
přivoláni k jiné skutečnosti, která zakládá protiprávní stav ve smyslu porušení
Pandemického zákona, jsou strážníci obecní policie pouze povinni místo zajistit
251
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a přivolat hlídku PČR, která disponuje plnými kompetencemi dle zákona o PČR
a Pandemického zákona.
Pandemický zákon nestanovuje odlišné maximální výše hranic pokuty příkazem
na místě. Proto se i v tomto případě musí strážníci obecní policie řídit hranicí
10 000 Kč pro zletilého pachatele přestupku a hranicí 2 500 Kč pro mladistvého
pachatele přestupku. Snížená hranice neplatí pro mladistvého podnikajícího.252
S ohledem na případnou evidenci přestupků podle Pandemického zákona je nutné
zdůraznit, že pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 10 odst. 2 písm. a)
a § 11 odst. 2 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.253

252
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ZDROJE
Právní předpisy
-
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ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku
České republiky
ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection
Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat
občanů EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES)
č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdější předpisů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů zákon
č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (vybraná ustanovení)
zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie
postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území
České republiky
zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
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vyhláška MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
vyhláška MZ ČR č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání
nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci
provozovatele střelnice
vyhláška MZ ČR č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností
vyhláška MZ ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, k zákonu o specifických
zdravotnických službách
vyhláška MZ ČR č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče, k zákonu o specifických zdravotnických službách
vyhláška MZ ČR č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti
ke službě v bezpečnostních sborech
vyhláška MZem ČR č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu
Stanovisko MV ČR ve věci postupu strážníků obecních policií
v případě zjištění porušení karanténních opatření ze dne 22. dubna 2020,
č. j. MV-64132-2/OBP-2020
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Příloha č. 1 – Modelový test v rámci interního školení
Test interního školení Městské policie Sedlčany
verze 00

Jméno a příjmení strážníka: ………………………………………………
Datum: …………………
Vždy je správná pouze jedna odpověď!

1. Městská policie Sedlčany je
(2 body)
a) orgánem města Sedlčany
b) samostatnou organizační jednotkou s právní subjektivitou
c) samostatným orgánem města Sedlčany s vlastní právní subjektivitou
d) součástí Policie České republiky
počet bodů: ……………

2. Musí strážník, příp. vrchní strážník, Policii České republiky nahlásit výstřel
ze služební zbraně, dle zákona o obecní policii?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

3. Má Městská policie Sedlčany povinnost řešit oznámení o nálezu psa mimo území
města Sedlčany?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

4. Pes (zvíře) je
a) podle občanského zákoníku věc
b) podle občanského zákoníku smysly nadaný tvor
c) podle správního řádu smysly nadaný tvor
d) podle přestupkového zákona je věc

(2 body)

počet bodů: ……………

5. Jak se prokazuje spolehlivost strážníka Městské policie Sedlčany dle zákona
o obecní policii?
(4 body)
Prosím, napište odpověď.
……………………………………………………………………
počet bodů: ……………

6. Pokud se řidič automobilu po výzvě (dané strážníkem Městské policie Sedlčany)
podrobit se dechové zkoušce, zda není ovlivněn alkoholem (dle ustanovení § 5 odst.
1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), začne chovat agresivně
a ohrožovat zdraví své a svého okolí, jak je oprávněn strážník Městské policie
Sedlčany proti takovému chování řidiče zasáhnout?
(5 bodů)
Odpověď napište celou větou/souvětím.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
počet bodů: ……………

7. Po kolika letech působení u obecní policie má strážník obecní policie nárok
na odstupné po dovršení věku 50 let?
(2 body)
a) po 15 letech
b) po 14 letech
c) po 25 letech
d) po 18 letech
počet bodů: ……………

8. Může strážník Městské policie Sedlčany vykonávat živnost podle zákona
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
jejímž předmětem činnosti by bylo zajišťování nepřetržité ostrahy majetku
fyzických a právnických osob?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

9. Jak prokazuje strážník obecní policie podle zákona o obecní policii
svou bezúhonnost?
(2 body)
a) čestným prohlášením
b) výpisem z Rejstříku trestů
c) strážník nic neprokazuje, obec si tuto skutečnost při uzavírání pracovního
poměru zjišťuje sama
d) opisem Rejstříku trestů
počet bodů: ……………

10. Lex specialis je
a) obecná norma
b) speciální právní norma k právní normě obecné
c) název správního řádu v latině
d) označení zákona v latině

(1 bod)

počet bodů: ……………

11. Má strážník povinnost oznámit podezření ze spáchání trestného činu? (1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

12. Je dle zákona o obecní policii povinností strážníků Městské policie Sedlčany
provádět součinnost s Policií České republiky, pokud zjistí, že nebyl spáchán
přestupek, ale že jde o spáchání trestného činu?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

13. Je pes donucovacím prostředkem ve stejném právním režimu dle zákona o obecní
policii jako použití pout?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

14. Je pracovněprávní vztah založen se strážníkem Městské policie Sedlčany pouze
na základě zákoníku práce nebo na i základě služebního zákona, případně podle
dalších právních předpisů, jako je například zákon o obcích?
(1 bod)
a) i na základě služebního zákona, případně jiného právního předpisu
b) pouze na základě zákoníku práce
počet bodů: ……………

15. Má Městská policie Sedlčany své identifikační číslo osoby (IČO)? (1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

16. Jak byla Městská policie ve městě Sedlčany zřízena?
(2 body)
a) obecně závaznou vyhláškou rady města Sedlčany
b) obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města Sedlčany
c) zřízena nebyla, vznikla automaticky ze zákona
d) pokynem starosty města Sedlčany
počet bodů: ……………

17. Strážníkem Městské policie Sedlčany se může dle zákona o obecní policii stát:
(3 body)
a) pouze občan ČR, který dosáhl středního vzdělání, je spolehlivý, bezúhonný,
starší 18 let, zdravotně způsobilý a má osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů
b) pouze občan ČR, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je
spolehlivý, bezúhonný, starší 18 let, zdravotně způsobilý a má osvědčení
o splnění stanovených odborných předpokladů
c) pouze občan ČR, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je
spolehlivý, bezúhonný, starší 21 let, zdravotně způsobilý a má osvědčení
o splnění stanovených odborných předpokladů
d) pouze občan města Sedlčany, který dosáhl středního vzdělání s maturitní
zkouškou, je spolehlivý, bezúhonný, starší 18 let, zdravotně způsobilý a má
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
počet bodů: ……………

18. Může strážník Městské policie Sedlčany nosit střelnou zbraň neviditelně? (1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

19. Má práce strážníků Městské policie Sedlčany přesah také do zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů?
(1 body)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

20. Je vzhled uniforem strážníků obecních policií upraven zákonem o obecní policii?
(1 bod)
a) ano
b) ne
počet bodů: ……………

Maximální počet bodů: 35
Minimální počet bodů pro úspěšné splnění testu: 23 bodů

Celkem bodů …………

Prospěl(a)/Neprospěl(a)

Pokus č. ……

Jméno, příjmení a podpis kontrolujícího: ……………………………………………

Příloha č. 2 – Obrazové znázornění řízení provozu pokyny
strážníka MěP Sedlčany

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/pokyny-policistu-na-krizovatkach.aspx

Příloha č. 3 – Seznam obecně závazných vyhlášek vydaných
Zastupitelstvem města Sedlčany, zasahujících do činnosti
MěP Sedlčany k 1. červnu 2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení kratší doby nočního klidu
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání
veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o zákazu kouření a používání elektronických
cigaret
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 Požární řád města Sedlčany
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o veřejném pořádku
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Sedlčany
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zákazu provozování některých sázkových her,
loterii a jiných podobných her
Vyhláška č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o systému komunitního kompostování a způsobu
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
Obecně závazná vyhláška č. 6/1992 o zřízení městské policie

Příloha č. 4 – Modelové příklady případů s možností výskytu
na území města Sedlčany a jejich možná řešení
Modelový příklad č. 1
Mladý muž kouří ve vymezeném území, kde je obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019
o zákazu kouření a používání elektronických cigaret, ve kterém se nesmí kouřit.
Jedná se o klasickou cigaretu. Strážník MěP Sedlčany jej vyzve, aby prokázal svou
totožnost. Muž předloží občanský průkaz, podle kterého strážník zjistí, že muž
má trvalý pobyt v Českých Budějovicích a je mu 22 let. Strážník MěP Sedlčany
mu oznámí, že na tomto vyhrazeném území se kouřit nesmí a muž cigaretu uhasne
a zahodí do koše. Za své jednání se mladý muž omluví a řekne, že přes město Sedlčany
pouze projíždí a že jej nenapadlo, že bude takové omezení platit a že taková vyhláška
vůbec existuje. Měl za to, že taková věc se týká pouze vnitřních prostor. Celou dobu
svého monologu neprojevuje žádné známky agrese, ani nezvyšuje hlas. Mluví klidně
a z jeho výrazu v obličeji je vidět pocit lítosti a špatného pocitu,
že se takové přestupkové činnosti svou neznalostí dopustil.
Muž je již na odchodu, když v tom jej strážník MěP Sedlčany zastaví
a rozhodne se mu dát pokutu ve formě příkazu na místě. Příkazem na místě může
strážník MěP Sedlčany dle ustanovení § 91 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky
udělit pokutu až do výše 10 000 Kč. Strážník MěP Sedlčany se rozhodne pro pokutu
ve výši 1 000 Kč. Mladý muž s pokutou nesouhlasí a namítne, že se slušně omluvil
a k udělení pokuty nevidí důvod. Mladý muž přiznal, že kouřil na místě,
kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno, ale vzhledem k informaci strážníka
MěP Sedlčany, že se jedná především o opatření k ochraně dětí a mládeže,
vyslovil domněnku, že postačí domluva, protože se jedná o 17:00 hodinu v sobotu.
Strážník MěP Sedlčany je neústupný a trvá na udělené sankce ve formě příkazu
na místě ve výši 1 000 Kč, přičemž mladého muže upozorní, že porušením obecně
závazné vyhlášky mu může ve správním řízení hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč.
Ke konfliktu se připojí kolemjdoucí advokátní koncipient, a protože se se strážníkem
MěP Sedlčany zná, zeptá se, co se děje, a zda nemůže k vyřešení situace být nějak
nápomocen. Advokátní koncipient působí v advokátní kanceláři, která dlouhodobě
spolupracuje s městem Sedlčany i při řešení právní problematiky, takže o porušení
mlčenlivosti ze strany strážníka MěP Sedlčany nelze přímo hovořit. Strážník MěP
Sedlčany mu tedy vysvětlí ve stručnosti celou událost. Advokátní koncipient
v přítomnosti pokutovaného mladého muže, vysvětlí, kde muž chyboval, jak by měl
strážník MěP Sedlčany postupovat a jaká sankce je v tomto případě přiměřená.
Řešení: Před tím, než byl mladý muž z Českých Budějovic vyzván k prokázání
totožnosti, měl strážník MěP Sedlčany sdělit důvod, proč má svou totožnost prokázat
a také, čeho se dopustil. V tomto případě byl ale postup obrácený a tedy nezákonný.
Ohledně výše sankce měl být muž pouze napomenut. I když se dopustil přestupku,

projevil lítost a ihned se zachoval tak, jak se má, když cigaretu okamžitě uhasl
a omluvil se za své jednání. Občanem města Sedlčany není (kdyby ano, předpokládalo
by se, že vyhláškou omezující místa, kde je možné kouřit, zná) a k činu se doznal,
resp. jej strážník MěP Sedlčany přímo viděl kouřit a mladík se nechoval tak, aby mohl
strážníka svým chováním jakkoli pobouřit nebo jej zesměšňovat. V tomto případě
se jedná o tzv. omyl právní negativní a odpovědnost za přestupek zcela zaniká
(§ 17 zákona o odpovědnosti za přestupky). Strážník by musel muži
z Českých Budějovic dokázat, že se omylu skutečně nemohl vyvarovat.
V případě občana města Sedlčany by šlo o omyl skutkový, tedy nevědomost
z nedbalosti, protože se má za to, že občan zná právní předpisy obce, na jejímž území
žije a je jejím občanem. Vzhledem k chování muže je vhodné od potrestání upustit
a nevydávat ani napomenutí ve formě příkazu na místě, jak je uvedeno v ustanovení
§ 90 zákona o odpovědnosti za přestupky. Advokátní koncipient především zdůraznil,
že se mladý muž dopustil přestupku podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. f)
Protikuřáckého zákona, dle kterého lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč a hrozba
pokutou ve výši 100 000 Kč je tedy nepřípustná, protože uvedené ustanovení působí
vedle zákona o některých přestupcích jako lex specialis. Obrana mladého muže
tedy byla adekvátní a v přestupkovém řízení před příslušným orgánem města Sedlčany
by mladík dostal pouze napomenutí, nebo by dokonce mohlo být upuštěno
i od potrestání, protože z chování mladíka je dostatečně jasné, že samotné projednání
přestupku je dostačující.
Doporučení autora: Neznalost obecně závazných vyhlášek nikoho neomlouvá,
protože se jedná dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obcích o právní předpisy obce
a s právními předpisy je obecná povinnost se seznámit. Tato povinnost vyplývá
ze zásady, že neznalost zákona neomlouvá. Nicméně v případě běžného občana,
především fyzické osoby, která se ve městě Sedlčany pohybuje poprvé v životě,
je možné užít nález Pl. ÚS ČR 22/2013 ze dne 12. 11. 2013, který stanovil,
že určitá neznalost zákona je přípustná, protože je tolika právních předpisů,
že někdy i pro odborníka je náročné se v nich vyznat, natož pro laika. Obecně je dobré
se před cestou do určitého místa podívat na stránky příslušných obcí a zjistit si znění
obecně závazných vyhlášek. Takové chování je chápáno jako prevence a předchází
se tak díky tomu mnoha nedorozuměním, příp. také možnosti pokutování.

Modelový příklad č. 2
V pozdních večerních hodinách popíjí alkohol několik mladých lidí (na území města
Sedlčany) a svou činností narušují veřejný pořádek dle obecně závazné vyhlášky
č. 3/2017 o veřejném pořádku nepřiměřeným hlukem a dále alkohol konzumují
na místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zakázáno. Strážníci MěP Sedlčany
takovou skupinku z auta zpozorují a rozhodnou se hlouček rozpustit. Skupinka oponuje
a opustit místo nehodlá, přičemž argumentuje, že takto se baví na tomto místě
každý víkend a že je to celé jen „buzerující kampaň od měšťáků“. Následně dále vesele
popíjí alkohol a s pouštěním hlasité hudby pokračují i nadále v přítomnosti strážníků
MěP Sedlčany a nechávají alkohol kolovat mezi všemi členy skupinky.
I přes neustálé napomínání a poukazování na páchání přestupkové činnosti skupinka
ve své přestupkové činnosti pokračuje. Jeden ze strážníků MěP Sedlčany
se tedy rozhodne všechny přítomné účastníky požádat o prokázání totožnosti.
Jeden z účastníků odmítne prokázat svou totožnost. S ohledem na znalost místního
prostředí a osob je zřejmé, že se jedná o mladistvého Jana Nováka.
Podání alkoholu nezletilým osobám, jakožto spáchání trestného činu podání alkoholu
dítěti dle ustanovení § 204 trestního zákoníku se rozhodli strážníci MěP Sedlčany
ignorovat a rozhodli se primárně řešit popíjení na místě, kde je to vyhláškou zakázané.
Jednotlivě všem členům skupinky strážníci MěP Sedlčany domluvili a udělili sankce.
Řešení: Vzhledem k subsidiaritě trestní represe je vhodné kvalifikovat podání alkoholu
dítěti primárně jako přestupek fyzické osoby dle § 35 odst. 1 písm. j)
dle Protikuřáckého zákona. Porušování výše uvedeného druhu obecně závazných
vyhlášek (rušení nočního klidu, popíjení alkoholu na veřejných místech obecně
závaznou vyhláškou zakázaných) je velmi častým jevem a je právě na práci strážníků
obecních policií, aby nad dodržováním právních předpisů obce bděli a vynucovali si
dodržování daných norem a v případě jejich porušení udělovali adekvátní
a přiměřené tresty.
Vzhledem ke skutečnosti, že se skupinka doznala k tomu, že popíjí na daném místě
alkohol pravidelně a pořádá si tam svou „soukromou diskotéku“ a jedná se tedy
o činnosti narušující veřejný pořádek. Skupinka navíc popíjela i po upozornění
a v přítomnosti strážníků MěP Sedlčany, takže se jedná o trvající přestupek
dle ustanovení § 8 zákona o odpovědnosti za přestupky. S ohledem na uvedené
skutečnosti měli strážníci MěP Sedlčany přistoupit ke správnímu trestu udělení pokuty
příkazem na místě dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Pokud jde o výši pokuty, měli strážníci MěP Sedlčany aplikovat správní trest pokuty
v částkách okolo 2 000 Kč pro zletilé a v částce okolo 1 000 Kč v případě mladistvého.
K žádné z polehčujících okolností nedošlo, a proto by napomenutí ve formě příkazu
na místě nebylo adekvátní.

Doporučení autora: Hustě zabydleným oblastem je lepší se vyhýbat v případě
takovýchto setkání. Mnoho měst a obcí reguluje konzumaci alkoholu na veřejných
prostranstvích prostřednictvím obecně závazných vyhlášek v hustěji zabydlené oblasti
a je tak zbytečné se vystavovat nebezpečí pokuty nebo jiného správního trestu.
Tyto typy obecně závazné vyhlášky mají plnit preventivní a výchovný charakter.
Preventivním charakterem se rozumí předcházení sporů mezi obyvateli a předcházení
nedbalostního, ale i úmyslného charakteru. Dalším prvkem prevence je též šetření
správních orgánů v tom slova smyslu, že se prostřednictvím takovýchto
obecně
závazných
vyhlášek
snižuje
množství
přestupkové
činnosti.
Výchovným charakterem se rozumí omezení konzumace alkoholu před nezletilými
a mladistvými. Důvodem je skutečnost tzv. vizuálního lákadla, které přitahuje nezletilé,
ale i mladistvé k touze experimentovat s návykovými látkami, mezi které je řazen
i alkohol. Proto jsou důsledné kontroly prováděné strážníky MěP Sedlčany
v rámci dodržování takovýchto obecně závazných vyhlášek chápány i jako prevence
při ochraně dětí a mládeže před patologickými jevy společnosti.

Modelový příklad č. 3
Strážník MěP Sedlčany je při své obchůzkové činnosti svědkem toho, že řidič
svým automobilem vjede do jednosměrné ulice ve směru vjezd zakazující.
Pokračuje v jízdě v celé její délce bez zpomalení nebo otočení a následně vjede
do další jednosměrné ulice opět v protisměru. Strážník MěP Sedlčany
si bohužel nezapamatuje SPZ vozidla, ale SPZ bylo možné zjistit
pomocí monitorovacího kamerového systému a držitele (zároveň i řidiče)
ztotožnit pomocí Evidence vozidel a monitorovacího kamerového systému.
Po této své obchůzkové činnosti strážník řídí svými pokyny dopravu u přechodu
pro chodce v době, kdy přijíždí mnoho dětí plnit svou školní docházku.
Již dříve ztotožněný řidič a pachatel všech výše uvedených přestupků
ve stejném vozidle neuposlechne u přechodu pro chodce pokyn strážníka
MěP Sedlčany, kdy mu ukáže pokyn „Stůj!“. Řidič navíc málem srazil skupinku
zrovna přecházejících 10 dětí a při jízdě držel telefonní přístroj u ucha.
Řešení: V případě jízdy v jednosměrné ulici v protisměru šlo o spáchání přestupku
dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu,
když do jednosměrné ulice vjel řidič motorového vozidla i přes zákaz stanovený
dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ a v druhém případě šlo o spáchání dvou přestupků;
dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 5. zákona o silničním provozu
nezastavil řidič automobil na pokyn „Stůj!“ strážníka MěP Sedlčany
a dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodu 1. zákona o silničním provozu
držel telefonní přístroj. Celkem se tedy jedná o naplnění 3 skutkových podstat
přestupků. Trestnost, výše a druh sankce se bude na základě absorpční zásady
posuzovat dle nejtrestnějšího přestupku.
V tomto případě lze, orgány činnými v trestním řízení, překvalifikovat spáchání
přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 5. zákona o silničním provozu,
když řidič motorového vozidla nezastavil svůj automobil na pokyn strážníka
MěP Sedlčany „Stůj!“, na trestný čin vraždy dle § 140 odst. 1 trestního zákoníku
ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Trestněprávní teorie podepřená
soudní judikaturou v posledních letech takovéto bezohledné chování kvalifikuje
již jako pokus o vraždu, příp. jako vraždu, dojde-li skutečně k usmrcení osoby
při úmyslném a bezohledném chování řidiče motorového vozidla v provozu.
Bezohlednému jednání řidičů motorových vozidel se tedy v posledních letech přičítá
vyšší společenská škodlivost, než tomu bylo dříve.
Řidič z místa spáchání přestupku ujel, nebylo tedy možné jej sankcionovat příkazem
na místě dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky,
i když ustanovení § 125c odst. 7 zákona o silničním provozu uložení sankce
ve formě příkazu na místě umožňuje. Od potrestání dle ustanovení § 125 odst. 9
zákona o silničním provozu nelze upustit.

I přes to, že nebylo možné řidiče při páchání jeho přestupkové a případné trestné
činnosti zadržet, tak jej strážník MěP Sedlčany poznal a oznámil spáchání přestupku
MěÚ Sedlčany (pro řešení tohoto druhu přestupku je dle ustanovení § 125e odst. 1
zákona o silničním provozu příslušný MěÚ Sedlčany, konkrétně pak Odbor dopravy
a silničního hospodářství) a označil pachatele všech výše uvedených přestupků.
Následně je již na orgánech města Sedlčany, aby podaly oznámení na PČR za spáchání
trestného činu ve stadiu pokusu. Není vyloučeno, aby PČR věc vrátila jako přestupek
orgánům města Sedlčany.
Doporučení autora: Na českých silnicích přibývá počtu nehod, ve kterých figurují
i děti a mladiství. Především v době karantény způsobené pandemií COVID-19
(nový typ koronaviru) došlo k rozšíření cyklistiky, a tím i pohybu dětí na silnicích
v běžném provozu spolu s automobily. Výše popsaný modelový příklad je ukázkou
bezohlednosti řidičů, která nejenom mezi mladšími řidiči narůstá a je tedy nutné,
aby i děti co nejvíce dodržovaly základní pravidla provozu na pozemních
komunikacích. Zde mohou nejvíce pomoci pravidelné besedy strážníků MěP Sedlčany,
ale především i poučení ze strany rodičů. Mnoho dětí totiž nerespektuje
např. povinnost nosit helmu při jízdě na kole. Tato povinnost je obsažena
v ustanovení § 58 odst. 1 zákona o silničním provozu. Praxe ukazuje, že velký počet
cyklistů si bere helmu pouze na delší vyjížďku. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci,
že z kola nespadne, když pojede například jen 50 m pro rohlíky. Nasazení helmy trvá
10 sekund, léčba z těžkého zranění i několik měsíců a následky mohou být na celý
život. V krajním důsledku může dojít i ke smrtelnému zranění. Další prevencí
je též poučit děti o tom, že se musí rozhlížet při jízdě na silnici, musí znát základní
dopravní značky, jako je např. značka zákazu vjezdu, povinnost sesednout z kola,
nebo že chodník není stezka určená pro cyklisty, ale že je určen pro pěší chůzi.
To samé platí pro přechod pro chodce. V současnosti není výjimkou nepozornost,
možná až bezohlednost nejenom mladších cyklistů, kteří bez rozhlédnutí na přechod
vjedou a ohrozí nejen sebe, ale i řidiče a osádku jeho automobilu.
O tom, jestli dítě nosí helmu, záleží především na rodičích, na nichž odpovědnost toho,
zda jejich děti mají či nemají helmu, leží. PČR pro rodiče připravila tyto tipy
a doporučení:
- děti neví, jaká nebezpečí jim hrozí při jízdě na kole. Je nutné jim vysvětlit,
proč mají helmu při jízdě na kole nosit a čemu tím předcházejí;
- velká pozornost se musí věnovat výběru helmy. Dítě by si mělo helmu samo
vyzkoušet;
- důležité je také vnímat, která helma se dítku líbí. Je v zájmu nejenom dítěte,
aby dítě helmu nosilo s radostí;
- helma musí mít odpovídající velikost a na hlavě by měla dobře sedět;
- je nutné děti učit již od malička, že stejně jako funkční brzdy, patří ke kolu
cyklistická helma. Proto by i rodiče nebo starší sourozenci měli jít sami dětem
příkladem a nosit při kterékoliv jízdě cyklistickou helmu.

Ovšem nejenom cyklistika je případným ohrožením pro řidiče a jiné účastníky
dopravního provozu na pozemních komunikacích. Důležité je tedy dbát na ochranu
i při chůzi nebo používání jiného dopravního prostředku. Nesmíme opomínat pravidlo,
že i ten, kdo nese ať už zdravotní nebo psychické následky nejhorší,
může být původcem dopravní nehody a tehdy je nutné dbát nejenom u osob
plnoletých na osobní odpovědnost každého z nás. Protože právě odpovědnost
je měřítkem při posuzování náhrady škody či újmy, ale i příp. trestu ve správním řízení
před správním orgánem nebo v trestním řízení před soudem.

Modelový příklad č. 4
Starší paní venčí svého pejska pravidelně kolem 7:00 ranní. Exkrementy
po svém pejskovi uklízí. Je známa jako příkladně čestná, milá a nikomu neškodící
matka 3 dětí. Jednoho dne se však stalo, že tato paní onemocněla, ale pejsek musí
i tak být vyvenčen bez ohledu na zdravotní stav svého pána. Pejsek jako vždy vykoná
svou potřebu a paní se exkrementy, i přes velké obtíže spojené s teplotami,
snaží uklidit. Strážník MěP Sedlčany si všiml nedostatečně uklizeného veřejného
prostranství a rovnou se rozhodne této paní udělit pokutu ve výši 500 Kč za znečištění
veřejného prostranství ve formě příkazu na místě, aniž by dbal jejích omluv.
Paní odmítla příkaz na místě podepsat, proto ji strážník MěP Sedlčany oznámí,
že celá věc bude postoupena Komisi pro projednávání přestupků, a protože je skutková
podstata znečištění veřejného prostranství uvedena v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f)
zákona o některých přestupcích a paní strážník upozorní na možné uložení pokuty
až výše 20 000 Kč ve správním řízení před Komisí pro projednávání přestupků.
Paní na to strážníkovi MěP Sedlčany oznámí, že jeho chování je šikanózní,
že se omluvila a bylo jejím zájmem exkrement douklidit. Že je pouze nemocná,
a proto je její pozornost omezená a musí s ní mít trpělivost. Strážník MěP Sedlčany
na toto nereagoval a trval si na svém.
Pět dní po této události se této paní udělalo mnohem lépe a rozhodla se
jít se svým pejskem na delší procházku. Potkala toho samého nepříjemného strážníka
MěP Sedlčany a rozhodla se postavit se opodál, protože strážník MěP Sedlčany řešil
stejnou situaci, jako tomu bylo v jejím případě. Zde ale nešlo o nepozornost nemocné
paní, ale o přímou ignoraci pejskaře k sebrání exkrementů jeho psího mazlíčka.
V tomto případě se ale jednalo o pána, o kterém bylo známo, že málokdy řeší
jeho prohřešky, kterých není zrovna málo, snad kromě PČR a díky jejich zásahu
v nedávné době přišel i o řidičský průkaz. Strážník MěP Sedlčany a tento pán jsou
navíc kamarádi už od základní školy, tak strážník se tomuto pánovi rozhodne
jen domluvit bez sankce a netrvá ani na následném uklizení psích exkrementů.
Paní ale vše viděla a byla z chování strážníka MěP Sedlčany smutná a rozhořčená.
Řešení 1: V případě paní by nejzazším prostředkem pro usměrnění bylo napomenutí
ve formě příkazu na místě. I toto by však bylo poměrně přísným prostředkem
na potrestání, protože se tato paní omluvila, ihned exkrement uklidila, a navíc nedošlo
ke spáchání přestupku ani úmyslným, ale ani nedbalostním chováním. Nebyla
tedy naplněna skutková podstata jakéhokoli přestupku. Pokutou ve formě příkazu
na místě měl Strážník MěP Sedlčany potrestat pána, jak je uvedeno v závěru příběhu.
Řešení 2: Pán z příběhu měl být pokutován ve formě příkazu na místě,
protože se neomluvil, přestupkové činnosti (byť bagatelní) se dopouští pravidelně
a opakovaně, a exkrement po svém pejskovi ani neuklidil. Domluva v tomto případě
byla jasným projevem podjatosti. Pokuta uložená příkazem na místě by se s ohledem
na možnost rychlého odklizení exkrementu měla pohybovat do výše 2 000 Kč.
Výše pokuty je vždy na zhodnocení situace strážníkem MěP Sedlčany,

který má povinnost přistupovat k jednotlivým případům individuálně, bez zaujetí
a spravedlivě.
Doporučení autora: Paní je oprávněna podat stížnost dle ustanovení § 175 správního
řádu proti postupu správního orgánu (v tomto případě proti orgánu města Sedlčany,
tj. MěP Sedlčany). Výše uvedené chování strážníka MěP Sedlčany je společensky
nepřípustné a nepřijatelné. Jeho chování by mohlo být bráno právě i jako podjaté.
Pokud pachatel tohoto přestupku, tj. skutková podstata znečištění veřejného
prostranství uvedena v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o některých přestupcích,
vždy exkrement uklidí a je zjevné, že nešlo o úmyslné jednání, má strážník
MěP Sedlčany dle rozhodující praxe správních soudů přistoupit k vyřešení situace tak,
že „pachateli“ domluví, příp. ve formě příkazu na místě uloží správní trest napomenutí
dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky. Pokud však znečištění
nepůjde odstranit zcela, je i v tomto případě přípustná přiměřená pokuta.
Ignorace k odstranění, nebo jakékoli vymlouvání se k odstranění exkrementu,
jakožto znečištění veřejného prostranství, má být trestáno pokutou.
Paní z výše uvedené modelové situace se ale přestupku nedopustila vůbec,
protože nešlo ani o úmyslné ani o nedbalostní chování.

Modelový příklad č. 5
Čerstvý absolvent právnické fakulty se rozhodl svůj životní úspěch s kamarády
řádně oslavit. Oslava se velmi protáhla, a to až do brzkých ranních hodin.
Oslavenec (absolvent) s přáteli si řekli, že domů se jim ještě nechce,
a protože již otevřel první obchod, rozhodli se koupit si ještě pár lahví alkoholu
a slavit dále venku a pouštět si při tom své oblíbené diskotékové hity.
Jejich pokřikování a pouštění hlasitější hudby rušilo 65letou seniorku,
která na popíjející skupinku zavolala hlídku MěP Sedlčany. Problém seniorka viděla
v rušení nočního klidu. Nicméně v tomto případě šlo o narušování veřejného pořádku
dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o veřejném pořádku. Oslavenec (absolvent)
se snažil celou situaci vyřešit domluvou s důrazem na skutečnost, že noční klid
již hodinu není a že do 6:00 byli s přáteli v nedalekém baru, což prokázali účtenkou.
Za své chování se všichni omluvili s tím, že vzhledem ke skutečnosti,
že mnoho mladých na tomto místě popíjí, chovají se ještě hlučněji,
tak měli za to, že jejich chování nebude nikomu vadit s ohledem na dobu,
ale že se omlouvají a dají si na své chování napříště pozor. Následně všichni obdrželi
pokutu ve formě příkazu na místě ve výši 500 Kč za narušování veřejného pořádku
svými hlasitými projevy. Všichni byli plnoletí a byli dle občanských průkazů obyvateli
města Sedlčany (měli tedy dobře znát obecně závazné vyhlášky vydané
Zastupitelstvem města Sedlčany).
Řešení: Oslavenec (absolvent) a jeho přátelé se za jednání, která způsobili, omluvili.
Nicméně zde nelze užít omylu skutkového ani právního (§ 16 a § 17 zákona
o odpovědnosti za přestupky). Není sice zákonná povinnost rozlišující mezi občany
města Sedlčany a jinými osobami pohybujícími se na území města Sedlčany,
ohledně toho, kdo musí znát právní předpisy dané obce, ale obecně závazné vyhlášky
se dotýkají života v dané obci, a proto je důležité tyto vyhlášky znát, pokud je někdo
občanem dané obce. V tomto případě strážníci MěP Sedlčany postupovali správně
a jejich postupu nelze nic vytknout. S ohledem na to, že primárním důvodem
narušování veřejného pořádku byla konzumace alkoholu z důvodu oslavy,
tak je finanční postih na místě, i když šlo o konzumaci alkoholu na místě,
kde to prostřednictvím obecně závazné vyhlášky zakázáno není. Pokuta je přiměřená
a neporušuje žádný právní předpis. I samotní pachatelé přestupku měli
i přes propitou noc poměrně jasné myšlení a svou chybu uznali, dokonce se omluvili.
Doporučení autora: Při výskytu většího počtu podobných případů, které se však dějí
v době nočního klidu, tj. zpravidla v době mezi 22:00 hodin až 6:00 hodin,
je vhodné využít k nápravě takového stavu oznámení na MěP Sedlčany. Ta je povinna
takové záležitosti řešit a projednat s příp. podezřelými z přestupku proti veřejnému
pořádku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o některých přestupcích
k § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích. Je však nutné též apelovat
na oznamovatele, a to v tom slova smyslu, že určitá obecně snesitelná míra narušování
nočního klidu je součástí běžného života ve městech, občas i na vesnicích a nelze
jej zcela potírat, dokud nedochází k činnostem ohrožující majetek, zdraví nebo život
dalších osob. Uzavření nebo výrazné omezení provozoven restauračních, barů či klubů

pro celé území města Sedlčany, příp. pro jeho určitou část, není v podmínkách
co do velikosti města Sedlčany přínosné. Naopak by došlo k pobouření návštěvníku
těchto zařízení, ale i ostatních občanů města Sedlčany, kteří noční klid nenarušují.
Město Sedlčany, resp. Zastupitelstvo města Sedlčany, se pokusilo takové narušování
veřejného pořádku a s tím často související páchání i další přestupkové činnosti
(především přestupky proti občanskému soužití ve smyslu ustanovení § 7 zákona
o některých přestupcích, který hovoří o přestupcích proti občanskému soužití) vyřešit,
prostřednictvím vydání příslušných obecně závazných vyhlášek. Kontrola jejich
dodržování je pak primárně úkolem strážníků MěP Sedlčany ve vztahu k ustanovení
§ 2 písm. c) zákona o obcích.
Pro narušitele je potom doporučením vyhýbat se místům s větší hustotou zabydlení
a osídlení ve městě Sedlčany a předcházet tak páchání přestupkové činnosti
(preventivní opatření). I přestupek může být důvodem pro nemožnost nastoupit
do vybraných povolání. Jedním z takových je např. právě práce strážníka obecní
policie.
Ovšem i strážníci MěP Sedlčany musí k řešení různých problémů a přestupkové
činnosti přistupovat zodpovědně, přiměřeně a nezaujatě a nepostihovat takové chování,
které přestupkem není a v případě zbytečného výjezdu stěžovateli vysvětlit,
co již je důvodem pro přivolání hlídky MěP Sedlčany a co důvodem není.
Jedním z takových příkladů, který nezakládá důvod přivolání hlídky, je skutečnost,
kdy parta lidí, kteří jsou pod vlivem alkoholu, pouze projdou kolem obydlí stěžovatele,
spolu sice hlasitěji hovoří, ale na místě se nezastavují a nepáchají žádnou jinou
přestupkovou činnost. Naopak pouštění hudby, příp. pokřikování a zpívání
již přestupkovou činnost ve smyslu porušení nočního klidu zakládá, pokud se takoví
budou zdržovat na jednom místě po dobu delší než několika minut.
V případě, že stěžovatel nebo podezřelý z přestupku nebude spokojen s výsledkem
zákroku strážníků MěP Sedlčany nebo se stěžovatel bude oprávněně domnívat,
že dochází k nečinnosti ze strany MěP Sedlčany, je taková osoba oprávněna podat
stížnost k rukám starosty města Sedlčany, jakožto velitele MěP Sedlčany.

Modelový příklad č. 6
Paní vykonávající své povolání soudkyně nemá ve své preciznosti konkurenci,
především pak ve svých právních znalostech, ale jako řidička nejlepší není.
Když zastavila na placeném parkovišti, znala pravidlo tří minut [§ 27 odst. 1 písm. o)
zákona o silničním provozu] a ihned po vystoupení si podle hodinek 3 minuty
stopovala. Běžela jen do zlatnictví vyzvednout své mamince šperky. Celá tato situace
jí trvala pouze 2 minuty. Najednou jí ale na okénko zaklepal strážník MěP Sedlčany
s tím, že neoprávněně stojí na placeném parkovišti, a ještě svým automobilem zabírá
dvě místa, takže dostane pokutu ve dvojnásobné výši, i když parkoviště bylo
téměř prázdné. Celou skutečnost se rozhodne strážník MěP Sedlčany vyřídit,
s odkazem na ustanovení § 125c odst. 7 písm. a) zákona o silničním provozu, uložením
pokuty ve výši 2 000 Kč příkazem na místě. Paní argumentuje pravidlem tří minut
obsažených v ustanovení § 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním provozu a dále uvádí,
že argumentace ohledně dvojnásobné pokuty je protiprávní, navíc na druhém místě
stojí pouze dvěma koly, a to pouze několik centimetrů. Strážník MěP Sedlčany
jí však říká, že nic takového neexistuje a ať na něj nezkouší žádné takové triky
neexistujících ustanovení, protože jinak dostane pokutu další. Paní však odmítá příkaz
na místě podepsat. Strážník MěP Sedlčany ji tedy upozorňuje na fakt, že celá věc bude
předána Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany a dle ustanovení
§ 125c odst. 5 písm. g) zákona o silničním provozu jí bude uložena pokuta v rozmezí
od 1 500 Kč do 2 500 Kč.
Řešení: Paní ze své rozhodovací praxe soudkyně správního soudu věděla,
že se přestupku nedopustila a ustanovení § 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním
provozu skutečně potvrzuje, že tříminutové pravidlo platí. Ani obsazenost parkoviště
v tomto případě nehraje žádnou roli. Rozhodovací praxe NSS ČR se opakovaně přiklání
k pravidlu 3 minut kdykoli, proto je vhodné se držet této ustálené praxe a nehodnotit
situaci podle rozhodnutí krajských soudů. K přestupku dle ustanovení
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu nedošlo, protože paní chtěla odjet
po 2 minutách od zastavení svého vozidla na parkovišti. Pokud by v něm dalších
byť 5 minut seděla, tak platit za parkovné nemusí. Rozhodující je skutečnost opouštění
vozidla. Zaplatit parkovné musí ve chvíli, kdy automobil skutečně opouští na dobu
delší již zmíněných 3 minut. Veškeré záležitosti, které se dotýkají parkování,
by se skutečně řešily v rámci ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním
provozu.

Příloha č. 5 – Seznam zvěře dle vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb.,
s dobou jejich honitby
Doba lovu se dle ustanovení § 1 vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb., stanoví
pro dále uvedené druhy zvěře od 1. ledna 2020 takto:
- daněk skvrnitý – daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1,
- jelen evropský – jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
- jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
- jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
- kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,
- koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
- králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 3,
- kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 2,
- liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,
- muflon – muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
- ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,
- prase divoké – od 1. ledna do 31. prosince,
- sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
- sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
- srnec obecný – srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září
do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
- zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami
uvedenými v § 2 odst. 3 a odst. 5,
- bažant královský – kohout od 16. října do 15. března
a
bažant
královský
–
slepice
pouze
v
části
honitby,
která je samostatnou bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna
do 31. prosince,
- bažant obecný – kohout od 16. října do 31. ledna, s výjimkou části honitby,
která je bažantnicí, v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici
od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 4,
odst. 5 a odst. 6,
- hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

-

-

holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,
husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,
husa polní od 16. srpna do 15. ledna,
husa velká od 16. srpna do 15. ledna,
kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,
krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan
též od 15. března do 15. dubna, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí
[§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí
(§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince,
lyska černá od 1. září do 30. listopadu,
perlička obecná od 16. října do 31. prosince,
polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,
polák velký od 1. září do 30. listopadu,
straka obecná od 1. července do konce února,
vrána obecná od 1. července do konce února,
orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby,
která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou
bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna
do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.

Dle ustanovení § 2a vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb., se doba lovu od 1. ledna 2020
do 31. března 2025 stanoví pro dále uvedené druhy zvěře odchylně od ustanovení
§ 1 takto:
- daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna
do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31. prosince,
- jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna
do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31. prosince,
- muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
- sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna
do 31. prosince,
- srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
- kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince,
- sika Dybowského – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna
do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31. prosince.

Výjimka dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb., říká, že celoročně
lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce
určeny minimální a normované stavy. Držitel honitby a v případě jejího pronájmu
nájemce honitby (dále jen „uživatel honitby“) je povinen zajišťovat v honitbě chov
zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny
v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby. Minimálním stavem
zvěře je stav, při kterém není druh ohrožen na existenci a jeho populační hustota
zabezpečuje biologickou reprodukci druhu. Normovaným stavem je nejvýše přípustný
jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby;
uvádí v rámci jakostní třídy honitby i požadovaný poměr pohlaví a věkovou skladbu
zvěře a koeficient očekávané produkce (3 odst. 2 zákona o myslivosti).
Výjimka je stanovena v ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb.
Tato výjimka říká, že v oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného,
jeřábka lesního a koroptve polní (normované stavy zvěře se uvádí i pro oblasti chovu
zvěře, které vymezuje na návrh jednoho nebo více držitelů honiteb rozhodnutím
orgán státní správy myslivosti). Oblastí chovu zvěře je souvislé území tvořené
souborem honiteb s přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř
a určené k chovu určitého druhu zvěře spárkaté, s výjimkou zvěře srnčí, jelence
a prasete divokého, nebo jeho místní populace nebo poddruhu či geografické rasy,
případně pro vzácné druhy zvěře (tetřev, tetřívek, jeřábek) nebo ohrožené druhy zvěře.
U honitby určené pro chov uvedených druhů spárkaté zvěře musí celá její výměra být
v oblasti tohoto chovu. Vytvoření oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení ekologické
zátěže dotčeného území (§ 3 odst. 3 zákona o myslivosti) lze celoročně lovit kunu lesní,
kunu skalní a jezevce lesního.
Výjimka dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky MZem č. 245/2002 Sb., říká,
že celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích.
Oplocením se rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům
zvěře volně vnikat na tyto plochy.

Příloha č. 6 – Seznam onemocnění, pro které nelze vykonávat
povolání strážníka obecní policie dle Přílohy č. 3 vyhlášky
MZ ČR č. 444/2008 Sb.,
Tělesné a duševní vady, nemoci nebo stavy, které vylučují zdravotní způsobilost
uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka
Zdravotně způsobilá není osoba, u které byly zjištěny:
1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických,
2. závažné organicky a symptomaticky podmíněné poruchy osobnosti a chování,
3. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních
látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
a. nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek
ovlivňujících bezprostředně (v pracovní době) a opakovaně
(více než jednou) schopnost výkonu práce,
b. aktivní závislost na alkoholu nebo jiných návykových psychotropních
látkách,
c. reziduální stavy a psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané
účinkem alkoholu nebo jiných návykových psychoaktivních látek
(porucha osobnosti nebo chování, psychotické reminiscence,
amnestický syndrom, demence),
4. trvající (chronické) nebo recidivující psychotické poruchy vnímání a myšlení,
především schizofrenie, schizotypní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní
porucha, mentální retardace,
5. trvající nebo recidivující psychotické poruchy nálady, především periodická
mánie s psychotickými příznaky, bipolární afektivní porucha s manickými
nebo depresivními fázemi s psychotickými příznaky, periodická depresivní
porucha s depresivními fázemi s psychotickými příznaky,
6. klinicky těžké (podmiňující pracovní neschopnost) neurotické poruchy,
poruchy vyvolané stresem, somatoformní poruchy a behaviorální syndromy,
především fobické úzkostné poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy,
reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy,
somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy (neurastenie),
7. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
8. extrapyramidové a pohybové poruchy,
9. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
10. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,
11. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění oběhové soustavy,
12. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění dýchacích cest a plic,
13. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění svalové a kosterní soustavy,
vylučující zatížení,
14. astma bronchiale nebo jiná těžká a prognosticky nepříznivá alergická
onemocnění,

15. nekorigovatelné nebo závažné poruchy vidění, závažné poruchy zorného pole
a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci
v prostoru a za ztížených podmínek, jednookost, snížení zrakové ostrosti
pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
16. poruchy sluchu znemožňující orientaci v prostoru nebo komunikaci hovorovou
řečí na vzdálenost menší než 6 metrů
17. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.
Zdravotně nezpůsobilá, za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření
provedeného lékařem se specializací v příslušeném oboru, je dále osoba,
u které byly zjištěny:
1. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních
látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze:
a. duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu
a jiných psychoaktivních látek, především závislost na alkoholu nebo
jiných psychoaktivních látkách (zdravotní způsobilost k výkonu
povolání je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím,
tj. nezpochybněnou abstinencí v délce nejméně tří let),
3. afektivní poruchy (poruchy nálady),
4. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické
poruchy, poruchy přizpůsobení,
5. poruchy osobnosti a chování,
6. poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti,
7. demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
8. epilepsie, epileptické syndromy, pokud byla nasazena antiepileptická léčba,
po 10 letech od vysazení léčby,
9. závažná chronická onemocnění trávící soustavy,
10. nádorová onemocnění 5 let od zjištění,
11. závažná onemocnění krve,
12. závažná onemocnění kůže a podkožního vaziva,
13. onemocnění oběhové soustavy,
14. onemocnění dýchacích cest a plic,
15. závažná onemocnění svalové a kosterní soustavy,
16. závažná onemocnění endokrinní, výživy a přeměny látek,
17. závažná alergická onemocnění,
18. závažná onemocnění ledvin, močových cest,
19. závažná onemocnění jater,
20. poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo poruchy barvocitu
nebo jiné nemoci oka a očních adnex znemožňující orientaci v prostoru
a za ztížených podmínek, snížení zrakové ostrosti vyžadující trvalou korekci,
21. nedoslýchavost, která omezuje orientaci v prostoru nebo komunikaci,
ve sporných případech je nutné podrobné audiologické vyšetření,
22. jiná onemocnění ucha, která snižují bezpečný výkon práce strážníka,
ve sporných případech je nutné podrobné vestibulární vyšetření,
23. další nemoci, které snižují bezpečný výkon práce strážníka.

Příloha č. 7 – Demonstrativní výčet doporučovaných
preventivních prvků v rámci každodenních směn strážníků
MěP Sedlčany
Podle statistik vedených MV ČR má vlastní obecní policii 379 obcí
(údaj z 1. června 2020), tj. 6,06 % obcí v celé ČR (celkem se na území ČR nachází
6253 obcí k roku 2021). Z celkového počtu 379 obcí má zřízenou obecní policii
52 obcí, které nejsou městy. Jedná se o obce s turistickým, historickým či kulturním
významem. Počet statutárních městana území ČR činí 27 včetně hlavního města Prahy
a všechna mají zřízenou svou obecní policii. Zajímavostí je, že 3 města, která mají
zřízenou svou městskou policii, v ní nemají žádné zaměstnance, a proto se jedná
o neaktivní orgány příslušných měst. Konkrétně se jedná o Městsku policii Kardašova
Řečice, Městskou policii Klobouky u Brna a o Městskou policii Podbořany. 254
Je zajímavostí, že město Dobřany, které má přibližně stejný počet obyvatel255
jako město Sedlčany, ale s ohledem na zřízení Psychiatrické nemocnice Dobřany
se na území tohoto města pohybuje i více jak trojnásobný počet obyvatelstva,
svou vlastní městskou policii zřízenou nemá. Dobřany mají uzavřenou veřejnoprávní
smlouvu, dle ustanovení § 3a odst. 1 zákona o obecní policii, s městem Plzní
o zabezpečování veřejného pořádku Městskou policií města Plzně.
Počet takto uzavřených veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 3a zákona o obecní
policii činil v roce 2018 dle statistik MV ČR 422. Nicméně v současnosti opět začíná
trend uzavírání veřejnoprávních smluv dle zákona o obecní policii opět narůstat.
Mnoho veřejnoprávních smluv bylo v roce 2020 uzavřeno dle ustanovení
§ 3b zákona o obecní policii. Ten upravuje uzavření veřejnoprávních smluv
mezi obcemi v případě nouzového stavu. Podíl obecních policií s nepřetržitým
provozem úřadovny činí 45,37 % z celkového počtu 379 zřízených obecních policií.
Ohledně množství strážníků má např. město Ostrava o cca 200 strážníků
více jak město Brno, a to je Ostrava menším statutárním městem.
Nicméně má město Ostrava vyšší kriminalitu než město Brno. S ohledem na ztrátu
zaměstnání v této lokalitě (Ostravsko) se může očekávat i další nárůst kriminality.
Dle ustanovení § 2 písm. f) se obecní policie podílí ze zákona na prevenci kriminality
v dané obci. Z tohoto pro MěP Sedlčany vyplývá, že i MěP Sedlčany je povinna
přispívat k prevenci v boji proti kriminalitě. Níže uvedená tabulka uvádí různé obce
a jejich preventivní činnosti. Uvedené preventivní činnosti byly shrnuty
vždy pod určitou oblast vykonávané prevence. Pravidelnými pěšími pochůzkami
v rámci prevence se rozumí takové pěší obchůzky, které jsou přímo vyznačeny
a zaznamenávány v různých preventivních plánech obcí nebo přímo zdůrazňovány
pod uvedenými zdroji.
Abecední přehled obcí, které zřídily obecní/městskou policii (aktuální k 1. 6. 2020) vedený MV ČR.
Online dostupný z: https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-policie-652273.aspx.
255
Dle statistik ČSÚ mělo město Dobřany k roku 2020 6 145 obyvatel. Město Sedlčany má 7 029
obyvatel k roku 2020.
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Pouze pro zajímavost je vhodné uvést, že ze statistik MV ČR vyplývá, že počet zásahů
obecní či městské policie v souvislosti s převozy na protialkoholní stanice
je v Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji téměř dvojnásobně vyšší
než v ostatních krajích ČR.256 Naopak ve Středočeském kraji převažují přestupky
proti občanskému soužití.
Níže uvedené preventivní prvky zakomponované do činnosti obecních policií dávají
strážníkům více možností prevence k předcházení trestné činnosti v rámci
jejich přímého výkonu pozice strážníka obecní policie.

Název
obce

Přednášky
na ZŠ a SŠ,
pro širokou
veřejnost,
besedy

Protidrogová
prevence
v rámci
letáčku,
plakátů a
jiných
tiskovin

Dopravní
výchova
dětí a
mládeže

Měření
rychlosti
pomocí
radarů
v obci,
kamerový
systém

Pravidelné
pěší
obchůzky
jako
součást
preventivní
činnosti

Sportovní
události
s ponaučením
a jiné soutěže

Benešov
u Prahy

ANO

ANO

--

ANO

ANO

ANO

Děčín

ANO

--

ANO

--

ANO

ANO

Milevsko

ANO

--

ANO

--

ANO

ANO

Pardubice

ANO

--

--

ANO

ANO

--

Písek

ANO

--

--

--

ANO

ANO

Plzeň

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Příbram

ANO

ANO

--

--

ANO

ANO

Rokycany

--

--

--

--

ANO

--

Říčany

--

--

--

--

ANO

ANO

Soběslav

ANO

--

--

--

ANO

ANO

Tábor

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Týn nad
Vltavou

ANO
(pouze
školy)

--

--

ANO

ANO

ANO

Ústí nad
Labem

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Votice

ANO
(pouze
školy)

--

--

--

ANO

ANO

256

https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-policie-652273.aspx

Kromě výše uvedeného využívá mnoho měst také asistenty prevence kriminality.
Mezi taková města se řadí například město Příbram. Dále mnoho měst začíná spouštět
program ve spolupráci s PČR, konkrétně se jedná o webový portál nebo Facebook,
na němž jsou občané informováni o aktuálním dění v daném městě.
Mnoho měst si vypracovává i vlastní plány prevence kriminality na určité časové
období (např. na dobu 5 let) nebo na kalendářní rok. Takovými případy
je například město Příbram nebo město Benešov u Prahy. Jenom pro úplnost město
Pardubice vydává mj. také propagační a preventivní učební manuály pro děti s názvem
„Pepík Pozordej“, ve kterých informují děti zábavnou a pro ně srozumitelnou formou
o rizicích protiprávního chování. Pepík Pozordej se navíc stal maskotem
Městské policie Pardubice.

Příloha č. 8 – Zákonné náležitosti veřejnoprávní smlouvy
dle zákona o obecní policii
Veřejnoprávní smlouvy týkající se činnosti obecní policie, jsou odlišně od ustanovení
§ 159 a násl. správního řádu upraveny v ustanovení § 3a, § 3b a § 3c zákona o obecní
policii. Co není upraveno ve zvláštním právním předpise, což je v tomto případě
zákon o obecní policii a následně ani v obecném, čímž se chápe správní řád,
tak se postupuje podle části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
která upravuje inominátní (nepojmenované) smlouvy.257
Podmínky uzavření a zákonné náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy dle správního
řádu a zákona o obecní policii:
- uzavření mezi obcemi v témže kraji,
- jedna z obcí nezřídila svou obecní policii,
- název obcí, které jsou smluvní stranami,
- uvedení ustanovení zákona, podle kterého je veřejnoprávní smlouva uzavřena,
- počet strážníků, kteří na základě této smlouvy mají plnit úkoly na území
jiné obce,
- časový úsek, po který mají strážníci plnit úkoly na území jiné obce,
- způsob úhrady nákladů spojených s plněním úkolů strážníky na území jiné
obce,
- vymezení konkrétních činností plněných strážníky na území jiné obce,
- písemná forma,
- projev vůle uzavřít veřejnoprávní smlouvu musí být učiněn na téže listině,
- soulad s veřejným zájmem,
- v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy za krizových stavů je nutné
informovat o jejím uzavření hejtmana kraje,
- při uzavření veřejnoprávní smlouvy mimo nouzové stavy je třeba mít udělený
souhlas od příslušného krajského úřadu.

257

§ 170 správního řádu

Příloha č. 9 – Výdělečné činnosti, které strážník MěP Sedlčany
nesmí vykonávat v souběhu s platnou pracovněprávní smlouvou
u města Sedlčany
Strážníci MěP Sedlčany jsou v pracovním poměru k městu Sedlčany, tudíž otázku
oprávnění k podnikání, resp. provozování samostatně výdělečné činnosti na základě
živnostenského listu nebo obdobného oprávnění upravuje zákoník práce.
Ustanovení § 303 zákoníku práce uvádí, že zaměstnanci územních samosprávných
celků zařazení v obecní policii (tj. strážníci) mohou podnikat jen s předchozím
písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni. Toto omezení
se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární
nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.
Pronajímání vlastní nemovitosti není podnikáním podle živnostenského zákona.
Kromě pronájmu vlastního nemovitého majetku tedy strážníci MěP Sedlčany potřebují
výslovný souhlas starosty města Sedlčany k provozování samostatně výdělečné
činnosti, resp. k podnikání jakéhokoli druhu. Není vyloučeno, aby starosta města
Sedlčany stanovil interním pokynem, které výdělečné činnosti mohou strážníci
MěP Sedlčany vykonávat. Starosta města Sedlčany je však povinen takové povolené
výdělečné činnosti stanovit výslovně, a to v taxativním výčtu.

Příloha č. 10 – Vzor stížnosti na postup strážníka MěP Sedlčany
Jan Stěžovatel
nar. dne 28. 8. 1988
trvale bytem náměstí T. G. Masaryka 12, 264 01 Sedlčany
Kancelář starosty města Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany
V Sedlčanech dne 1. června 2021

Stížnost na špatný postup a chování strážníků Městské policie Sedlčany
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás dle § 175 správního řádu se stížností na chování strážníků a jejich
nezákonný postup. Konkrétně se jedná o strážníky s identifikačními čísly 001 a 024.
Dne 20. března 2020 kolem 12:00 hodin jsem parkoval na placeném parkovišti města
Sedlčany na náměstí T. G. Masaryka a pouze jsem vystoupil na jednu minutu,
aby mi přítelkyně předala svačinu, kterou jsem si doma zapomněl. Nicméně strážníci
si všimli, že jsem vystoupil z automobilu, a aniž by respektovali tříminutové pravidlo
dle § 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním provozu, se mě rozhodli pokutovat a tvrdili
mi, že žádné tříminutové pravidlo neexistuje a že toto v zákoně nikdy ani neviděli.
Nabídli mi pokutu ve formě příkazu na místě ve výši 1 000 Kč. Toto jsem odmítl,
protože jsem se žádného přestupku nedopustil a stále jsem si trval na svém.
Jeden ze strážníků mi navíc řekl, že tohle mladý ucho jeho, muže zákona,
nebude poučovat a rovnou mi oznámil, že jeho kolega je moc mírný a oznámil,
ať si tohle zodpovím před přestupkovou komisí a že žádný příkaz na místě nebude.
Vzhledem k tomu, že jsem příkaz na místě nepodepsal, tak mi bylo řečeno,
že věc bude předána Přestupkové komisi.
Takové chování strážníků Městské policie Sedlčany je nepřípustné ve smyslu
poznámky na mou osobu a nezákonné ve smyslu postoupení neexistujícího přestupku
Komisi pro projednávání přestupků.
Přeji si být vyrozuměn, jakým způsobem byla tato stížnost vyřízena.
S pozdravem
Jan Stěžovatel

Komentář ke stížnosti
Jak je možné ze vzoru stížnosti vyčíst, vždy je nutné uvést den, místo a o jaké strážníky
MěP Sedlčany se jednalo, ideálně s jejich identifikačními čísly. V krajním případě
postačí i jejich popis, ten však může být zavádějící a nepřesný. Uvedení jmen a příjmení
strážníků je povoleno též. Povinnost strážníka MěP Sedlčany se prokázat znamená
prokázat se především identifikačním číslem. Ve stížnosti je dále nutno popsat
skutečnost, při které mělo dojít k nezákonnému, či jinak nepřípustnému postupu
MěP Sedlčany.
Ideální je ve stížnosti uvést, o porušení jakého zákona a konkrétního ustanovení šlo
nebo o jaký skutek (přestupek) se jednalo. To však není povinností, protože je logické,
že není pro laika možné znát veškerou právní úpravu dotýkající se práce MěP Sedlčany
nebo se v ní vyznat. Proto musí být chování strážníků MěP Sedlčany,
vůči němuž stížnost směřuje, popsáno co nejpřesněji a co nejdetailněji, aby bylo možné
celou věc nestranně posoudit. Důvodem je, že podle čl. 7 odst. 1 Pravidel pro přijímání
petic a stížností města Sedlčany, musí jít o nevhodné chování úředních osob
a nesprávného úředního postupu správního orgánu dle ustanovení § 175 správního
řádu, kam spadají i strážníci MěP Sedlčany. Samotná stížnost může být podána
i méně formální cestou, a to např. ústní, kdy mohou stěžovatelé využít mj. pomoci
při formulaci takového dokumentu sepisujícího úředníka, pokud se s ním nikdy dříve
nesetkali. Zároveň zaměstnanec MěÚ Sedlčany nesmí do samotného textu stížnosti
zasáhnout svým subjektivním postojem nebo názorem. Stěžovateli může pouze pomoci
při formulaci právních pojmů, příp. být stěžovateli nápomocen při orientaci
v příslušných právních předpisech a musí postupovat vždy objektivně.
Podacím místem pro stížnosti je podatelna Městského úřadu Sedlčany.
Stížnost se podává k rukám starosty města Sedlčany, protože ten je velitelem
MěP Sedlčany. Bližší skutečnosti a konkrétní podmínky obecných náležitostí a podání
stížnosti jsou blíže rozvedeny a popsány v Pravidlech pro přijímání petic a stížností
města Sedlčany. Tento dokument je mj. dostupný na webu města Sedlčany
nebo přímo v sídle MěÚ Sedlčany.
Na závěr stížnosti se doporučuje uvádět větné souvětí: „Přeji si být vyrozuměn,
jakým způsobem byla tato stížnost vyřízena.“ Toto totiž vyplývá
z ustanovení § 42 správního řádu, které uvádí, že správní orgán je povinen sdělit
ve lhůtě 30 dnů tomu, kdo o to požádá, že řízení zahájil nebo že neshledal důvody k
jeho zahájení. Správním orgánem se zde rozumí MěP Sedlčany. I stížnost
podle ustanovení § 175 správního řádu je totiž správním řízením z pohledu správního
práva.

Obecně se doporučuje podat stížnost z těchto důvodů:
- fyzická nebo právnická osoba upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti
strážníka nebo působení MěP Sedlčany jako takové a domáhá se takto ochrany
svých práv a chráněných zájmů nebo práva chráněných zájmů jiné osoby,
- fyzická nebo právnická osoba se nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů
svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků
MěP Sedlčany,
- fyzická nebo právnická osoba vznáší námitky proti strážníkem pravomocně
uloženému příkazu na místě za přestupek s poukazem na nezákonné jednání
strážníka nebo na to, že přestupek, za který mu byla uložena sankce, spáchala
jiná osoba.
Každá stížnost musí být projednána a prošetřena. Neprošetření takové stížnosti zakládá
stěžovateli právo stížnost na nečinnost města Sedlčany podané ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podle ustanovení § 175 správního řádu a dle ustanovení
§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedená stížnost je vzorem a případ je fiktivní, nezakládá se na pravdivém tvrzení
ani na skutečné stížnosti!

Příloha č. 11 – Organizační struktura MěP Sedlčany k 1. červnu 2021

Zastupitelstvo města Sedlčany
Dokument: OZV

Starosta města Sedlčany

Dokument Doklady o volbě starosty

Vrchní strážník MěP Sedlčany
Dokument: Jmenovací dekret

Strážník 1

Strážník 2

Strážník 3

Strážník 4

Strážník 5

Strážník 6

Dokument: pracovní smlouva

Strážník 7

Strážník 8

Administrativní
pracovníci

Preventista/ka
Dokument: Pracovní smlouva

Příloha č. 12 – Pracovní náplň strážníka Městské policie Sedlčany
I.

Zařazení do základní organizační struktury

Orgán města Sedlčany
Oddělení
Úsek
Osobní číslo zaměstnance/kyně
Pracovní zařazení

II.

Městská policie Sedlčany
Není zřízeno
----Strážník Městské policie Sedlčany

Kvalifikační předpoklady

Vzdělání (odborně doporučený stupeň
dosaženého vzdělání na pracovní
pozici)
Dosažený stupeň vzdělání
Katalogové číslo a název povolání
podle nařízení vlády
Název povolání podle organizační
struktury zaměstnavatele

Číslo
a
druh
nejnáročnější
vykonávané práce podle nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací
ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů

Úplné středoškolské vzdělání s maturitou
Úplné středoškolské vzdělání s maturitou
2.21.31 Strážník
Strážník orgánu města Sedlčany, Městské
policie Sedlčany
1.01.12 / 9. plat. tř.
Plnění úkolů Městské policie Sedlčany při
ochraně veřejného pořádku, osob
a majetku a zajišťování dalších místních
záležitostí veřejného pořádku ve městě
Sedlčany.
Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku ve městě Sedlčany v souvislosti s výkonem pořádkové
služby, řízení zásahů, používání speciální
techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Sedlčany, řízení
směn, koordinace zásahových skupin
a určování techniky a taktiky při zásahu
včetně zpracovávání služební dokumentace.
Koordinace operačních činností Městské
policie Sedlčany v operačním dni.
Provádění kontroly a posuzování výkonu
služby zaměstnanců Městské policie

Číslo a druh další vykonávané práce
podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů

Zvláštní odborná způsobilost podle
vyhlášky MV ČR č. 512/2002 Sb.,
o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných
celků

Sedlčany a navrhování opatření ke zlepšení její činnosti.
Zpracovávání závazných metodických
pokynů a směrnic k postupům Městské
policie Sedlčany.
1.01.01; 7.1 – administrativní a spisová
pracovník/pracovnice
Zajišťování odborné správy dokumentů
z vlastní působnosti, přísná ochrana
osobních dat.
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti
dle z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů.
Spolupráce při zajišťování vnitřní
bezpečnosti a veřejného pořádku
za krizových stavů.
Spolupráce s ozbrojenými bezpečnostními složkami.

Zaměstnankyně ve znění ustanovení
není
§ 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o Zaměstnanec/kyně
úřednících územních samosprávných úředníkem/úředníci.
celků je (není) úřednicí
Fyzická a psychická zdatnost, řidičský
Jiné požadavky na výkon povolání
průkaz.
Nemá udělen souhlas s jinou výdělečnou
Další údaje
činností.

III.

Organizační vztahy

Podřízen/a

Pověřenému strážníkovi Městské policie
Sedlčany a starostovi města Sedlčany.
-

Nadřízen/a
Zastupuje
Je zastupován/a (odborně)
Není definováno; případně zpravidla
V době nepřítomnosti korespondenci
ad hoc určeným zaměstnancem Městské
a odpovědnost za vyřizování podání
policie Sedlčany dle rozvrhu práce.
přebírá

IV.

Vymezení práv a povinností, jimiž může zaměstnanec/zaměstnankyně
disponovat při plnění pracovních úkolů

V souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v platném a účinném znění,
zejména:
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů,
- ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku České republiky (usnesení předsednictva
České národní rady), ve znění pozdějších ústavních zákonů,
- ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů,
- nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdější předpisů,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu),
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

-

-

V.

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (vybraná ustanovení),
zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,
zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie
postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území
České republiky,
a další podzákonné předpisy.
Hlavní obsah činnosti strážníka Městské policie Sedlčany

Strážník Městské policie Sedlčany je veřejným činitelem, který vykonává své povolání
jako zaměstnanec města Sedlčany. Strážník Městské policie Sedlčany nevykonává
svoji činnost ve služebním poměru, jako např. příslušníci Policie České republiky.
Na druhé straně nutno uvést, že strážník je oprávněn zasahovat do práv a svobod
třetích osob.
S ohledem na jeho postavení a náplň činnosti práce musí tato osoba, na rozdíl
od ostatních zaměstnanců orgánů veřejné moci, splňovat určitá nadstandardní kritéria.
Typicky se jedná o např. fyzickou zdatnost, způsobilost držet zbrojní průkaz
nebo vlastnit řidičský průkaz.

Každý strážník Městské policie Sedlčany je obecně povinen přispívat k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
a právních předpisů města Sedlčany, podílet se v rozsahu stanoveném zákonem
o obecní policii a jinými právními předpisy na ochraně veřejného pořádku,
dbát na dohled, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích spolu
s PČR. Dále je povinen podílet se na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany
veřejného pořádku a v rozsahu svých oprávnění a povinností stanovených zákonem
o obecní policii (příp. dalšími zákonnými a prováděcími předpisy). Městská policie
Sedlčany se také podílí na prevenci kriminality ve městě Sedlčany, provádí dohled
nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích na území města Sedlčany,
odhaluje přestupky a příp. za ně uděluje správní tresty dle příslušných právních
předpisů. V neposlední řadě poskytuje za účelem zpracování statistických údajů
MV ČR na požádání údaje o své činnosti a zaměstnancích zařazených
do Městské policie Sedlčany.
Strážník Městské policie Sedlčany je dále oprávněn a povinen k provádění zákroků
a úkonů v rámci stanovených oprávnění při ochraně pořádku, osob a majetku.
O těchto zákrocích musí vést záznamy ve formě protokolu. Stejně tak je povinen
zaznamenávat veškeré události, které se během jeho pracovní doby uskuteční,
nejenom zásahy, ale i vedené hovory a je povinen podávat hlášení svým nadřízeným
(na základě pokynů starosty města Sedlčany jakožto velitele Městské policie
Sedlčany).
Strážník Městské policie Sedlčany musí být též schopen řídit operativní zásahy
a záchranné akce, rozhodovat o použití speciální techniky a řešení komplikovaných
postupů. Koordinace při operativních zásazích a záchranných akcích je velmi důležitá,
protože se při v mnoha případech v nejbližším okolí vyskytují i osoby nepovolané
a nepoučené. V případě nutnosti musí být schopen informovat PČR a poskytnout
jí patřičnou součinnost.
Strážník Městské policie Sedlčany musí též sbírat informace o situaci na úseku
bezpečnosti a pořádku ve městě Sedlčany, vyhodnocovat trendy budoucího vývoje
a informovat představitele města Sedlčany o přijímaných opatřeních, a to včetně jejich
odůvodnění.

VI.

Hlavní zásady práce strážníka Městské policie Sedlčany

a) Strážník se chová naprosto klidně, nedává na sobě znát jakékoliv emoce.
Nenechá se zbytečně vyprovokovat a na provokace nereaguje, zcela je ignoruje.
b) Strážník vždy mluví slušně a chová se asertivně. Trvá vždy na svém,
ale vždy s podkladem právního předpisu, příp. judikatury. Ke všem osobám
strážník přistupuje rovným způsobem, nedělá rozdíly.

c) Strážník nespojuje spolu nesouvisející případy. Strážník neužívá žádných narážek
na osoby blízké a jejich povahy nebo nesděluje žádné okolnosti směřující
k přestupkům, které spáchaly osoby blízké, protože by mohlo dojít k porušení
zákonné povinnosti mlčenlivosti strážníka. Strážník nediskriminuje nikoho
z důvodu věku, rasy, náboženství, pohlaví, barvy pleti, národního nebo sociálního
původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
d) Strážník na sobě nedává znát jakoukoli nervozitu, příp. potřebu být aktuálně
na jiném místě, nebo že mu končí směna uprostřed rozhovoru s osobou podávající
vysvětlení. Konec pracovní doby může strážník vyřešit přivoláním kolegy, kterému
směna nekončí, na místo páchání přestupku nebo si nechat započítat přesčas.
e) Strážník může požádat o prokázání totožnosti. Strážník neopomíná, že prokázáním
totožnosti se nutně nerozumí předložení občanského průkazu. Strážník má
povinnost si tvrzené skutečnosti ověřit v evidenci obyvatel, ke které má dle
ustanovení § 11a odst. 1 písm. e) zákona o obecní policii v součinnosti s MV ČR
oprávnění.
f) V případě, že se strážník rozhodne pro nutnost vyřešení situace na místě,
na základě příkazního řízení (§ 90 zákona o odpovědnosti za přestupky),
nezapomene takovou fyzickou osobu poučit dle správního řádu.
g) V případě kladení odporu pokládá strážník otázky takovou formou, aby docházelo
k odpovědím „ano“ nebo „ne“. Pokud svými otázkami dospěje strážník k odpovědi
„nevím“, pokusí se otázku zformulovat jinak, dokud nepřijde určitá odpověď.
Může dojít také k tomu, že se osoba, se kterou strážník vede rozhovor,
rozpovídá sama.
h) Strážník vždy dbá na povinnost mlčenlivosti o všem, co se během výkonu práce
strážníka dozví a co s výkonem jeho práce neodmyslitelně souvisí.
i) Při rozhovoru strážník vždy dbá na individuální projevy konkrétní osoby.
Nebojí se užít i slovníku nespisovného, pokud uváží, že je to vhodné pro účelné
vedení komunikace, ze které zjistí, co se ve skutečnosti stalo. Strážník nikdy
neužívá slov hanlivých. Hanlivé chování strážníka může být podkladem pro podání
stížnosti dle ustanovení § 175 správního řádu.
j) Strážník dbá na to, že je zaměstnancem města Sedlčany a postupujte
podle správních předpisů. Strážník má vždy na paměti, že zákon č. 273/2008 Sb.,
o PČR, ve znění pozdějších předpisů, se na něj nevztahuje, ani co pracovněprávních
otázek, a je-li to nutné, nebojí se na PČR obrátit pro součinnost a případ
jim příp. předá.

Slečna/Pan/Paní xxxxx xxxxxx si Pracovní náplň řádně přečetl/a, jejímu obsahu
porozuměl/a a s jejím obsahem souhlasí.
Kontrolovala: Paní Alena Caltová, Úsek personální a interní kontroly

V Sedlčanech dne xx. xxxxxx 20xx

………………………………….
Zaměstnavatel
Ověřovací doložka

Zaměstnanec/kyně
(převzal/a)

Identifikace
odpovědné
osoby
Datum
Podpis

………………………………….
Zaměstnanec/kyně

vrchní
strážník
Městské
policie
Sedlčany

Starosta
města
Sedlčany
jako velitel
MěP
Sedlčany

Převzal/a
k založení
do osobního
spisu
zaměstnance /
zaměstnankyně

Příloha č. 13 – Půdorysný nákres služebny MěP Sedlčany
s legendou jednotlivých místností a legendou materiálu

Příloha č. 14 – Hodnostní značení strážníků městských policií
statutárních měst a hl. města Prahy

