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V Ostravě dne 23.3.2021

MMO
MP Ostrava

Žádost o informace d]e zákona 106/1999Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Žádáme o tyto informace:

1)   Je-li uvnitř služebny Městské policie za zavřenými dveřmi člověk, který není oděn ve
služebním stejnokroji, je třeba na něj pohlížet jako na strážníka MP, nebo jen na osobu ,
která užívá statut veřejného činitele, nebo jaký je vlastně statut takové osoby?

2)  Jestliže strážník ve službě sundá služební stejnokroj, je stále ve službě? Kdy tedy začíná
strážníkovi služba, umožňující mu využívat všechna práva statutu veřejného činitele?

3)   Popište přesně, kdy je strážník ve službě? Kdyžje doma ve služebním stejnokroji ? Nebo
když je ve služebním stejnokroji na služebně MP, nebo když je ve služebním stejnokroji na
veřejnosti ?

4)  Existuje možnost, Že je strážník ve služebm'm stejnokroji na veřejnosti a přitom není ve
službě? Můžou nostit strážníci mimo službu služební stejnokroj? Pokud ano, není to zneužití
pravomoci  veřejného činitele či úředm' osoby?

5)   Má právo strážník který není oděn ve služebním stejnokroji zasáhnout při konfliktu a
využívat statut veřejného činitele?

6)   Je možné, aby v tuto Covidovou dobu byl uvnitř služebny MP civilní občan? Pokud ano, tak
za jakých podmínek.

7)  V případě, Že strážník zjistí, že jeho kolega na služebně, tedy uvnitř budovy nemá správně
nasazenou roušku, nebo ji vůbec nemá nasazenou, jak má postupovat ?

8)  V případě, Že strážník zjistí, že občan na služebně, tedy uvnitř budovy nemá správně
nasazenou roušku, nebo ji vůbec nemá nasazenou, jak má postupovat ?

Pokud shledáte, že tyto informace nepodléhají zákonu 106/1999Sb., sdělte nám tyto inforinace v
souladu se Správním řádem.

Děkuji

Spolek Ostražitý Ostravák, z.s.



Statutárni město Ostrava
Městská policie

Č. j.:
Sp. zn.:
Tel./Fax:
E-mail:
Datum:

SMO/157829/21/MP
S-SMO/157040/21/MP

7.4.2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Pane 

ák,z.s.

k Vaší žádosti podané ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomací,
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „lnfz")  a  doručené  Městské  policii  Ostrava jako  povinnému
subjektu dle ust. § 2 odst.  1  Infz dne 23.3.2021, na jejímž základě Žádáte o následující informace:

„1.)  Je-li  uvnitř služebny Městské  policie za zavřenými dveřmi člověk,  který není oděn ve služebním
stejnokroji,  je  třeba  na  něj  pohlížet jako  na  strážníka  MP,  nebo jen  na  osobu  ,  která  užívá  statut
veřejného činitele, nebo jaký je vlastně statut takové osoby?
2)  Jestliže  strážník  ve  službě  sundá  služební  stejnokroj,  je  stále  ve  službě?  Kdy  tedy  začíná
strážníkovi služba, umožňuj.ící mu využívat všechna práva statutu veřejného činitele?
3) Popište přesně, kdy je strážník ve službě? Když je doma ve služebním stejnokroji ? Nebo když je ve
služebním stejnokroji na služebně MP, nebo když je ve služebním stejnokroji na veřejnosti ?
4)  Existuje  možnost,  Že je  strážník ve služebním  stejnokroji  na veřejnosti  a  přitom  není ve službě?
Můžou  nostit  strážníci  mimo  službu  služební  stejnokroj?  Pokud  ano,   není  to  zneužití  pravomoci
veřejného činitele či úřední osoby?
5) Má právo strážník který není oděn ve služebním stejnokroji zasáhnout při konfliktu a využívat statut
veřejného činitele?
6)  Je  možné,  aby v tuto  Covidovou  dobu  byl  uvnitř služebny  MP  civilní  občan?  Pokud  ano,  tak za
jakých podmínek.
7)  V  případě,  že  strážník  zjistí,  že  jeho  kolega  na  služebně,  tedy  uvnitř  budovy  nemá  správně
nasazenou roušku, nebo ji vůbec nemá nasazenou, jak má postupovat ?
8) V případě, Že strážník zjistí, že občan na služebně, tedy uvnitř budovy nemá správně nasazenou
roušku, nebo ji vůbec nemá nasazenou, jak má postupovat ?"
sděluji následující.

Postavení zaměstnanců obce zařazených do obecní policie (tj. strážníků, čekatelů a ostatních
zaměstnanců,  kteří nejsou čekateli nebo strážníky)  upravuj.e zákon č.  553/1991  Sb„  o obecní policii,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „zákon  o  obecní  policii"),  a zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník
práce,všt::Žnníík:oLzd:jůšž:hbp;e:3:szůet:á,:aj:nč,áákkegnr:kpůrbíFke;:,.kterýspmujepodmínkyuvedenévust.

§ 4 odst.1  zákona o obecní policii (bezúhonnost,  spolehlivost, věk nad  18 Iet, zdravotní způsobilost,
dosažené  střední  vzdělání  s maturitní  zkouškou   a  osvědčení   o splnění   stanovených   odborných
předpokladů).  Strážník  má  vsouladu  s ust.  §  127  odst.1  písm.  e)  zákona  č.  40/2009  Sb„  trestní
zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  statut  úřední  osoby  (dříve  se  užíval  pojem  veřejný  činitel).
Strážník  svou  příslušnost  k obecní  policii  prokazuje  vsouladu  s ust.  §  9  zákona  o  obecní  policii,
přičemž jednotné  prvky stejnokroje  strážníka jsou  stanoveny v ust.  §  14  vyhlášky  č.  418/2008  Sb.,
kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Předně je nutné rozlišovat následující pojmy:
-      stnážník  -osoba  splňující  předpoklady  uvedené  výše  (bez  ohledu  na  to,  zda  je  vpráci  či

nikoli),
-      pracovní doba, resp. směna (nikoli „služba") -je každému zaměstnanci zařazenému do obecní

pqlicie  (strážníku,   čekateli   nebo  dalšímu  zaměstnanci)  stanovována  v souladu   ust.   §  78
a násl. zákoníku práce,

-      prokazování příslušnosti k obecní policii -dle ust. § 9 zákona o obecní policii,
-      výkon pravomoci strážníka -výkon oprávnění a povinností dle zákona o obecní policii.
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Statutárni město Ostrava
Městská policie

Ad  1)  a 2) Je  nutné odlišit,  zda se jedná o osobu,  která je oprávněna  nosit stejnokroj, tj.  strážníka,
nebo  „civilní"  osobu,  která  není  oprávněna  nosit  stejnokroj  (tj.  nejde  o  osobu  splňující  podmínky
uvedené  výše).  Pokud  se jedná  o  strážníka,  je  dále  nutno  rozlišovat,  zda  plní  úkoly  poďle  zákona
o  obecní   policii   nebo   podle  zákoníku   práce.   Pokud   nevykonává   svoji   pravomoc,   např.   vdobě
přestávky  v práci  na  jídlo  a oddech  nebo  v době  školení,  výcviku  či  zajištění  administrativních  či
organizačních  záležitostí,  jedná  se  o  výkon  práce  podle  zákoníku  práce,   přičemž  stejnokroj  mít
nemusí.

Ad  3)  a  4)  Strážník  vykonává  své  pracovní  povinnosti  vdobě,  která  je  mu  určena  vsouladu  se
zákoníkem    práce.    Stejnokroj   je    pracovní    oděv,    který   strážníku    kvýkonu    práce    poskytuje
zaměstnavatel  a  který  nosí  strážníci  pouze  v průběhu  své  pracovní  doby,  nikoliv mimo  ni.  Zdali  by
nošení  stejnokroje  mimo  pracovní  dobu  bylo  či  nebylo  trestným  činem  zneužití  pravomoci  úřední
osoby, by musel v konkrétním případě vyhodnotit až příslušný soud.

Ad 5)     Ano, viz ust. § 7 odst. 2 zákona o obecní policii.

Ad 6)     Je možné (není to ničím vyloučeno), aby se v současné době nacházel uvnitř služebny obecní
policie  občan.  Podmínkou je  použití  stanovených  ochranných  prostředků  dýchacích  cest  v souladu
s platným  a  účinným  mimořádným  opatřením  vydaným  Ministerstvem  zdravotnictví  ČR  (k  dnešnímu
dni  jde  o  mimořádné  opatření  ze  dne  26.2.2021,  č.j.:   MZDR  15757/2020-45/MI ,  ve  znění
pozdějších změn).

Ad 7) a 8) V případě, že strážník zjistí, že buď jeho koléga nebo občan nacházející se uvnitř budovy
služebny   nemá   správně   nasazenou   roušku   nebo  ji   nemá   nasazenou   vůbec,   postupuje   podle
konkrétních okolností v souladu s platnou legislativou.

Vtéto    části    Vaší    žádosti    odkazujeme    na    již    dřívější    rozhodnutí    Krajského    úřadu
Moravskoslezského  kraje ze dne 8.11.2018,  č.j.:  MSK  149911/2018,  sp.  zn.:  POR/317770/201
(konkrétně  na  str.  6).  Vdané  věci  jste  byl  účastníkem  řízení  a  požadoval  jste  rovněž  infomace
k  postupu  strážníka  v určité  situaci.  Taková  informace  neexistuje.  Jak  bylo  v tomto  rozhodnutí  již
odvolacím  orgánem  vysloveno,  povinný subjekt ani  nemá  povinnost ji  mít  (viz  ust.  § 2  odst.  4  Infz,
které vylučuje z povinnosti poskytovat infomace ďofazy na názoo/, na buďoucí' riozhoďnLÍÍÍ' a vyfváíení'
nových Í.nfo/mací'.). Povinný subjekt nemá povinnost provádět výklad právních norem.

Rovněž zákon č.  500/2004 Sb.,  správní řád,  ve znění pozdějších  předpisů,  neukládá obecní
policii povinnost takovou informací disponovat.

S pozdravem
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