
PETICE
dle Zákona o právu petičním, tj. Zákona č. 85/1990 Sb., v platném znění

určená
Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky

ve věci:
Návrh novelizace Zákona o obecní policii, ve znění zák. č. 553/1991 Sb., v platném znění

Petici sestavil: Spolek věřitelů a přátel práva, z. s., IČ: 049 42 809
                        sídlem Lužická 2104/15, 276 01 Mělník, 
                        poštovní doručovací adresa: Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník
                        identifikátor datové schránky: p3xs5ar
                        v tomto podání a navazujícím řízení zastoupen statutárním orgánem Zbyňkem Prouskem

V Mělníku dne 20. února 2023
Počet listů: 2

V poukazu na nárůst případů neoprávněné či nepřiměřené krutosti, násilí a brutality ze strany strážníků obecních
policií které monitorujeme, a z nichž jako aktuální vyvrcholení evidujeme případ, který se stal dne 11.2.2023 v
Lipníku nad Bečvou, kde dvojice strážníků Obecní policie kopala do muže ležícího na zádech na zemi, jeden mu
dokonce stál těžkou služební obuví na hlavě, šlápnutím přitiskl muži hlavu stranou obličeje do země a povýšeně
ho při tom ponižovali vulgarismy: „kundo“, „zmrde“, „pičo“, kundo-vole“, zkurvená pičo“ – k podrobnostem viz
odkaz níže *) máme za to, že v zájmu ochrany společnosti před odbornou a osobnostní nezpůsobilostí mnohých
„mužů zákona“ (byť jen v zóně zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a
plnění dalších úkolů dle Zákona o obecní policii) považujeme za nanejvýš potřebné zajistit, aby každý uchazeč
o zaměstnání „strážník“,  tedy tzv.  strážník-čekatel  a  každý  strážník byl  v rámci  odborné způsobilosti
povinně podroben psychologickým testům.

Proto  se  tímto  obracíme  na  Poslaneckou  sněmovnu  Parlamentu  České  republiky,  aby  iniciovala  novelizaci
Zákona  o  obecní  policii,  Zák.  č.  553/1991  Sb.,  v  platném  znění,  a  to  tak,  aby  se  úspěšné  absolvování
psychologického testu stalo povinnou součástí odborné způsobilosti čekatele ve smyslu ustanovení § 4d Zákona
o obecní policii i povinnou součástí odborné způsobilosti strážníka ve smyslu ustanovení § 4e téhož zákona.

Jsme v přesvědčení,  že dílčí  novelizací Zákona o obecní  policii,  jak shora navrhována by byl  učiněn velmi
efektivní legislativní krok k tomu, aby z řad současných strážníků byly co nejrychleji eliminovány osobnosti,
které  jsou  pro  práci  strážníka  osobnostně  nevhodné,  ba  až  rizikové  (a  následky jejich  případné  osobnostní
nezpůsobilosti pro stát drahé i dobrou pověst poškozující) a současně by táž eliminace byla zajištěna i u tzv.
čekatelů. Společnost by tak byla důsledněji chráněna před příčinami zneužívání veřejné moci, a současně by tak
došlo k posílení víry v principy právního státu.

*)
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-zdivocely-straznik-v-lipniku-stal-muzi-na-hlave-druhy-ho-kopal-zakrok-doprovazeny-vulgarismy-
zachytila-kamera-
40423034#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest203_personalizovan
y_layout_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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Za petenta

Zbyněk Prousek
Statutární orgán

Za úmrtí mladíka na pouti na Příbramsku je stíhán strážník městské policie

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-za-umrti-mladika-na-pouti-na-pribramsku-je-stihan-straznik-mestske-policie-
40402728

 

 

Strážník v Plzni postřelil muže, který ho měl ohrožovat nožem

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-straznik-v-plzni-postrelil-muze-ktery-ho-mel-ohrozovat-nozem-
40413424#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=
&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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V pražských Čakovicích zabil ženu, dítě a pak sebe strážník městské policie

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-v-prazskych-cakovicich-zabil-zenu-dite-a-pak-sebe-straznik-mestske-policie-
40417281#source=hp&seq_no=11&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=
abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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Čtyřiadvacetiletý Tomáš tragicky zahynul v Březnici po zásahu hlídky městských strážníků

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-zahady-zaklekli-ho-po-strkanici-pred-klubem-mladik-zemrel-rodina-stale-
nevi-proc-189070#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=Udj9GiHZjKq-
202202211631&dop_id=189070&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

 

 

Strážník v Českých Budějovicích dal ženě pěstí. Bude propuštěn

 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/straznik-v-ceskych-budejovicich-dal-zene-pesti-bude-propusten-
40376368#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=OtxqVcZvF8z-
202110290814&dop_id=40376368&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

Strážník městské policie v Brně zlomil invalidní ženě ruku v rameni, protože si nechtěla nasadit roušku

 

 

https://zpravy-brno.cz/pravo/trestni/straznik-mestske-policie-v-brne-zlomil-invalidni-zene-ruku-v-rameni-protoze-si-
nechtela-nasadit-rousku/?fbclid=IwAR0ziPYfpxpWXo-tCDZY5VF3yAA7kSPLa1mSADA6EcFRtIHL5MwF3o1ynws
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