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Činnost městské policie
1) Kolik přestupků ročně obecní policie řeší a jaká část z nich se týká úseku dopravy?
V dotazu není specifikováno, k jakému okruhu subjektů je dotaz směřován. Předpokládáme však, že
dotaz směřuje pouze k činnosti Městské policie Uherské Hradiště. Pokud máte na mysli statistiku
přestupků obecních policií v rámci ČR, odkazujeme Vás na stránky Ministerstva vnitra ČR, které tyto
statistiky zveřejňuje. Současně dotaz neobsahuje období, za které jsou data požadována. Uvádíme
tedy statistické údaje za poslední 3 roky:
r. 2020
celkový počet přestupků 8842
z toho na úseku dopravy 7818
r. 2019
celkový počet přestupků 10626
z toho na úseku dopravy 9598
r. 2018
celkový počet přestupků 8898
z toho na úseku dopravy 7671.
2) Jak je konkrétně zajištěno proškolování strážníků a kontrola dodržování etického kodexu?
Školení strážníků probíhá jednak na základě zákona č. 553/1993 Sb., o obecní policii, a dále na
základě vnitřních norem Městské policie Uherské Hradiště. Na základě zákona o obecní policii je každý
strážník povinen vždy po 5 letech (do r. 2017 vždy po 3 letech) absolvovat zkoušku odborné
způsobilosti strážníka před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. Před vykonáním této zkoušky
absolvuje školení ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
přípravu k činnostem strážníka obecní policie. Další školení strážníků je pak zajišťováno průběžně a
operativně (např. v důsledku změny zákonných norem apod.), a to buď vlastními zaměstnanci, nebo
prostřednictvím externích školicích a odborných společností. V současnosti jsou vzhledem
k epidemiologické situaci školicí možnosti omezené, nicméně poslední školení strážníků zajištěné
odbornou společností proběhlo v září r. 2020 se zaměřením na asertivitu a efektivní komunikaci
strážníka. Kontrolu chování a jednání strážníků provádí v průběhu dne příslušný velitel směny,
následující den pak výkon služby kontroluje velitel městské policie, příp. jím pověřený zaměstnanec.
3) Kdy naposledy (prosím konkrétní datum) viděli strážníci § 18 odst. 5 zákona 553/1991 Sb.:
„Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu
zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.“
Viz odpověď na dotaz č. 2.
4) Jaké opatření vyvodí zastupitelstvo z toho, že ozbrojení zaměstnanci radnice nejsou schopni
dodržovat zákon o obecní policii, nevědí, kam mohou nechat osobu předvést ke ztotožnění (ani
že ji cestou nemohou někde schovat s výmluvou, že je to blízko) a jak se postarat o bezpečí
dítěte (že jej například nemohou odebrat rodiči a svěřit neznámé prodavačce). Budou příště
vědět, do koho mají nebo nemají střílet? Můžeme se na to spolehnout, až někomu z nich zase
rupnou nervy?
Dle našeho názoru měli strážníci zákonné oprávnění zákrok provést. Vzhledem k tomu, že samotný
zákrok strážníků je v současné době v šetření PČR, nebudeme se nyní k podrobnostem případu
vyjadřovat. Ze strany Městské policie Uherské Hradiště byly k tomuto poskytnuty veškeré potřebné a
dostupné podklady (záznamy z kamerového systému, písemné podklady apod.). Případná opatření
budou přijata až na základě závěru šetření PČR.
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