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VÝzva Kolegia ředitelů městskÝch policií statutárních měst a hl.m. Prahy

Yažený pane premiére,

jménem Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy (dále jen Kolegium),

které je největším profesním sdružením zastupujícím více než 650Á strážníků, považuji jako jeho

předseda za nezbytné reagovat na nečekané rozhodnutí vlády ČR ze dne 29.I2,202I, jímž došlo

bez předchozího projednání s představiteli obecních a městských policií (dále jen obecní policie)

k r,yřazení obecních policií zŤad složek bojujících v první linii proti onemocnění COVID-19. Tímto

rozhodnutím byl namísto řešení aktuálních problémů prohlouben legislativní zmatek a mimo jiné

znásobeny tyto nejasnosti:

- v postavení obecních policií v integrovaném záchramÉm systému v návantosti na systém

sociálního zab ezpeěení,
_ v úkolech obecních policií v reámu samostatné a přenesené působnosti (včetně úkolŮ ve váahu

k epidemii onemocnění COVID-l9),
- ve zce|anevyhovujícím a nefunkčním způsobu ťtnancování obecních policií.

Je nám ňejmé, že jste nastoupil do velmi hektické doby a úkolů, které na Vás čekají, je velké

množství a roáodně jsou nelehké. Měli jsme v úmyslu hned v úvodu Vašeho volebního období ctít

stodenní ochrannou dobu k zavedení se v nové funkci, nicméně jižzmínéné roáodnutí Vaší vlády

ze dne 29.12.202t, které hodnotíme jako velmi nešťasúré, nás přesvědčilo o nezbytnosti seznámit

Vás s problematikou činností obecních policií, přičemž od Vaší vlády očekáváme kroky k jejich

řešení.

Pro základní orientaci v této problematice mi dovolte připomenout, že již na začáúku epidemie

COVID_I9 na jaře rokv 2020 oslovilo ministerstvo rmitra města a obce s žádostí o zapojení
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obecních policií do první linie boje proti COVIDU-I9. Této žádosti bylo vyhověno a obecní policie
byly pověřeny zejména těmito úkoly:

- spolu s Policií ČR řešením přestupků spočívajících v porušení opatření vydaných podle zělkona
o ochraně veřejného zdtaví, krieového zékonaanazaěátkll,roku2)2t také podle pandemického
zákona,
- úkony zahrnující kontakty s jednou z epidemiologicky nejrizikovějších skupin obyvatel, kterou
jsou osoby bez domova.

V podstatě okamžitě se projevily dosud nevyřešené problémy spočívající ve skutečnosti, že obecní
policie jsou ťrnancovány obcemi, zatímco úkoly jim byly svěřeny vládou ČR. Tento stav přinesl
následuj ící or ganizaěru nedostatky :

1. V době nedostatku ochranných prostředků v počátku epidemie byla Policie ČR vybavena
za účelem řešení "covidových" přestupků ochrannými prostředky (rouškami, respirátory, desinfekcí,
rukavicemi apod.) ze síátních zdrojů, strážrtíci však byli do první linie vysláni po boku řádně
vybavených policistu porlze v podomácku uši{fch rouškách. Opakované žádosti obecních policií
o poskytrrutí stejných prostředků, jaké obrželi policisté, byly zamítnuty s odůvodněrum, že to je
problém samospráv, kíeré však žádné ochranné prostředky pro potřeby obecních policií neměly
k dispozici. Dokonce nám omezujícím opatřením tUZČn bylo znemožrěno pořídit příslušné
respirátory.

2. Na konci rokll2020 byli příslušníci Policie Čn 1a rovněž zdravotrici, hasiči a další složky první
linie) odměňováni za práci v první linii, a to nad rámec běžných odměn. Opakovaný proces
odměňování proběhl v létě roku 202I. Strrážníci místo odměn obdrželi v rámci dotazl na mohté
odměny pro striážúky v odpovědi ťelé poděkování ministra vnitra a ministryně financí za práci
v první linii s tím, že odměny strážníkům ze státního rozpočfu poslgrtnuty být nemohou, neboť
strrážníci jsou placení obcemi, které však na takové odměny fakticky nemají prostředky. Nutrro
podotknout, že poděkování strážťkum bylo zcela vynecháváno v mediálním prostoru a bohužel
se sflmto mediálním přeňránim setkáváme í zaYaší vlády. Po mé osobní intervenci u tehdejšího
premiéra Andreje Babiše došlo od bývalého ministra vnitra k dílčímu řešení v podobě vypsání
dotačního titrrlu na odměny strrážťků za prácí v první linii boje proti COVIDU-I9, a to
v dehonesfující výši 5.000,- Kě (zacca 15 měsíců rnýkonu ve vztahu ke covidoqim opatřením), kdy
poslgrtnutí této částky bylo navíc vánáno povinnou finanční spoluúčastí obce ve výši 5.000,- Kč
azaplacenim povinných odvodů zcelé částky.

3. Devastující účinky skutečností uvedených v předchozích dvou bodech, na společenský statut
a rostoucí frustraci strrážníků byly dále prohloubeny v zéňí roku 202l, kdy byla novelou zákona
o dŮchodovém pojištění legislativně zakotvena možnost předčasného odchodu do starobního
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důchodu bezh,rácení výše důchodu pro pracovníI<y zikladmch i ostatních složek IZS. Do té doby

nebyly několik desetiletí žádné pochybnosti o tom, že obecní policie jsou tzv. ostatní složkou IZS,
po vydání zminéné novely zákona o důchodovém zabezpeční však bylo zjištěno, že pro účely
předčasného odchodu do starobního důchodu nejsou obecní policie ostatní složkou IZS a možnost

předčasného odchodu do důchodubez krácení qýše důchodu se na strážníW neváahuje. V situaci,

kdy tato sociální v}hoda přísluší rtaným neziskoqým orgatizacim, orgánům ochrany veřejného

zďraví apod., je takový závér nesmyslný, nelogic§ý a neodůvodnitelný. V této chvíli proto

usilujeme o výslovné uvedení strážníků obecní a městské policie v zákoně o IZS.

4. Ačkoliv by se zdálo, že kroky směřující k rozkladu obecních policií jsou tímto završeny, není

tomu tak. V listopadu 2021 bylo roáodnuto o zařazení pracormíků obecních policií mezi osoby,

které mají být povinně očkované proti onemocnění COVID-I9. Narozdíl od ostatních dotčených

složek, s nimiž bylo povinné očkovrání jejich zaměstnanců pravděpodobně předem konzultováno,

nebyly obecní policie v této věci vůbec osloveny a bez jakékoliv předchozí diskuse, analýzy dopadů

apod. bylo roáodnuto "o nás bez nás". Dle našich informací nebylo prvotním zájmem sátu blaho

a zdtavotni stav strážníků, ale pouze zajištění toho, aby stráhticí i nadále prováděli qýkon státní

správy v první linii boje proti epidemii COVID-l9 a aby bylo zabránéno odchodu pracovníkŮ

jiných složek IZS k obecním a městs§ým policiím.

Po tomto vývoji událostí z dob předchozí vlády jsme očekávalí, že nástupem Vaší vlády bude

nastolena kontruktivní komunikace, která vyústí v konkrétní kroky směřující k odstranění

závahtých legislativních nedostatků, jejichž důsledkem jsou ýše popsané, sáe se prohlubující

a jíž neinosné problémy. Namísto toho jsme byli mírně řečeno zaskočeni roáodnutím ze dne

29.12.202t o tom, že obecní policie nepaří mezi složky bojující v první linii boje proti onemocnění

COVID-l9. Ještě více zaskočeni jsme byli skutečností, že toto roáodnutí bylo promítnuto pouze

do nařízenivlády upravujícího platové poměry zaměstnanců, ale další legislativní změny odrážející

toto roáodnutí provedeny nebyly. Současný stav je tedy takoqi, že sttéůníci mají i nadále plnit

povinnosti v první linii, nebudouzato však finančně ohodnoceni.

Za úěelem narovnání tohoto rozporu je nezbytné, aby v|éda ČR mor.u z-láňila otár)ll, zda obecní

policie bude ěi nebude nadále vykonávat úkony v pnmí linii boje proti onemocnění COVID-I9, jak

tomu bylo doposud, či nikoliv. V případě pokračování v plnění těchto úkonů je nutno bezodkladně

vyřešit otázkufinancování této činnosti na úroveň srovnatelnou s ostatními složkami.

Setrvá-li však vláda na svém roáodnutí ze dne 29.I2.202I, je nutno jej kromě platoqých podmínek

promítrrout i do dalších předpisů, které vyžadují §to zrrrěny:

J
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I.

V pandemickém zákoné ě.9412021Sb. v § 12 odst. 3 se ruší slova "nebo stréžníkobecní policie"

il.
V zákoně č. 24312020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a
porušení krizoqých opatření a mimořádných opatření nařízených v
v}skytu koronaviru SARS CoY-2 naúzemí České republiky :

- v názvu předpisu se ruší slova "a obecní policie",
- v § 2 odst. 1 se ruší slova "a stréůntkobecní policie".
- v § 2 odst. 2 se ruší slova "a strážník obecní policie".

obecní policie postihovat

souvislosti s prokaziáním

il.
Ve vyhlášce č. 46612021 Sb., kterou se mění vyhláška ě. 53712006 Sb., o očkování proti infekčním
nemocem, ve znění pozdějších předpisů, v bodě 5, se ruší § lOa odst. 1 písm. f) ve zrrění "jsou
zaměstranci obce zaŤazenými do obecní policie".

ry.
Kromě řešení přestupků spočívajících v porušení mimořádných a krizových opatření vydaných
v souvislosti s epidemií COVID-l9 spočívá práce obecní policie v první linii boje proti COVIDU-
19 v každodenním kontaktu s osobami bez domova, cožje z hlediska šíření epidemie COVID-l9
jedna z nejrizikovějších skupin obyvatel. Každodenní práce obecní policie s touto skupinou
obyvatel spoěívá jednak v řešení protiprármích jednaní osob bez domova, jednak v preventivní
činnosti (např. monitorování míst, na rucIú se osoby bez domovazďržují,píevozosob bez domova
na protialkoholickou záchytrrou stanici atd.). Oprávněním k těmto činnostem disponuje též Policie
ČR, nicméně v praxi jsou vykonávany převéůné stražníky obecní policie. V souvislosti
s roáodnutím vlády ČR ze dne 29.12.202I považujeme za nutné, aby bylo vládou ČR teZ

deklarováno, že ffio činnosti v první linii boje proti COVIDU-l9 budou po dobu tíváru epidemie
přeneseny v plné míře zobecní policie na Poticii ČR.

Přes vše, co bylo qýše uvedené, bych ráÁ znova zopakoval a zdtnantíI, že je pro Kolegium stále
prioritní navázat dlouhodobou profesní spolupráci s Vaší vládou Čn pri řešení nastíněných otánek,
zejména pokud jde o jasné ukotvení obecních policií v systému vnitřní bezpečnosti, o persontilní
stabilinci a o vyjasnění směíovéni obecnich policií v oblasti výkonu přenesené působnosti státu,

včetně jejího fingncování. Každopadně pro výše uvedenou spolupráci je opravdu nezbytné, aby
ze strany příslušqých ministerstev byla aktivována větší snaha k zahájení funkční komunikace
a následné spolupráce.

4
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Pro potřeby komunikace ve shora uvedených oblastech je jménem Kolegia pověřeno předsednictvo
Kolegia, které má oprávnění jednat. Předsednictvo je krom mé osoby složeno z místopředsedů
Mgr. Pavla Skalického (ředitel MP Olomouc) a Mgr. Tomáše Doudy (ředitel MP Chomutov).

Yažený pane premiére, jsme profesním sdružením, které se vždy snažílo o věcnou komunikaci
a hledrání efektivního řešení, pokud možno diplomatickou a smírnou formou. Bohužel dlouhodobé
a stále se zvyšující vytňívéní obecních a městských policií při plnění ukolů stanovených státem

za příslušné státní orgány (či spolu s nimi) nás nutí k ostřejší formě v podobě této vyrvy. Není již
možno akceptovat qýše uvedený stav, jelikož vysoká míra frustrace strážníků zaěíná narušovat jak
jejich profesní, tak i osobní život a není kam ustupovat. Pevně věřím, že společně tento problém
napravíme.

S úctou 
-zá* í)

Mgr. Omar TERIAKI
nejlyšší policejní rada
předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

ředitel Městské police Přerov
tel.+420 581 268 418
Mob: +420 724 209 542
omar.teriaki@prerov. eu
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