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Změna vyhlášky o zřízení městské policie
Z obecně závazné vyhlášky města Bohumín o MP Bohumín se vypouští poslední odstavec v
článku V. písm. c) na str. 4, který zní:
V zájmu dodržování zákonnnosti, zachování nestrannosti a k vyloučení vlivu politických sil
na rozhodování policie a její činnosti je bezpodmínečně nutné, aby pracovníci městské
policie ukončili své členství v politických stranách. Členství nebo politická aktivita v
kterékoliv straně nebo hnutí je důvodem k ukončení pracovního poměru v městské policii.
Zdůvodnění:
Strážníci obecní (městské) policie jsou v pracovním poměru k obci. Jejich pracovněprávní
vztahy se tedy řídí ustanoveními zákoníku práce a nelze aplikovat ustanovení § 152 zákona č.
186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Omezení práva sdružování v politických stranách a hnutích je stanoveno v čl. 20 odst. 3
Listiny základních práv a svobod, pouze pro případy stanovené zvláštním zákonem. Protože
zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve svých
ustanoveních žádné omezení sdružování neobsahuje, lze konstatovat, že předmětem
ustanovení obecně závazné vyhlášky o zřízení Městské policie v Bohumíně, odporuje Listině
základních práv a svobod.
Rovněž zákon ČNR č. 553/1992 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ani
zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
neobsahují ustanovení omezující právo sdružování v politických stranách a hnutích.
Závěr:
Původní znění vyhlášky strany 1,2,3,5 se nemění, strana 4 bude mít formu a znění dle
přílohy.

