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odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového pøestupku, nabude právní moci pøed uplynutím
3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovìdnosti za nìkterý z tìchto pøestupkù
spáchaný tým pachatelem nebo za jednání, které
má znaky nìkterého z tìchto pøestupkù, spáchané
tým pachatelem.
(3) Spolehlivým pro úèely tohoto zákona není
dále ten, u nìho zjištìné skuteènosti nasvìdèují
tomu, e zaloil, podporuje, propaguje nebo veøejnì sympatizuje s hnutím, které smìøuje k potlaèování práv a svobod èlovìka nebo hlásá národnostní, náboenskou anebo rasovou záš nebo záš vùèi
jiné skupinì osob.
(4) Spolehlivost prokazuje uchazeè o zamìstnání stráníka èestným prohlášením, které nesmí
být starší 3 mìsícù. Obec je oprávnìna vyádat si k
ovìøení pravdivosti tohoto èestného prohlášení
opis z evidence pøestupkù vedené Rejstøíkem trestù nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny
údaje o spáchaných pøestupcích nebo o jednáních,
která mají znaky pøestupkù, podle odstavce 1.
ádost o vydání opisu z evidence pøestupkù a opis z
evidence pøestupkù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umoòujícím dálkový pøístup.
(5) Za úèelem posouzení spolehlivosti podle
odstavce 3 je obec oprávnìna poádat Policejní
prezidium Èeské republiky o stanovisko k uchazeèi
o zamìstnání stráníka, èekateli nebo stráníkovi.
Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od
jeho pøedání; toto stanovisko nelze dále pøedat
nebo zpøístupnit.
(6) Èekatel nebo stráník je povinen osobì,
která jménem obce jedná v pracovnìprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnù písemnì oznámit
skuteènost, e byl pravomocnì uznán vinným ze
spáchání pøestupku nebo jednání, které má znaky
pøestupku, uvedeného v odstavci 1. K oznámení
podle vìty první se pøipojí kopie rozhodnutí o pøestupku nebo jednání, které má znaky pøestupku.
§ 4c
Zdravotní zpùsobilost
(1) Zdravotní zpùsobilost posuzuje poskytovatel pracovnìlékaøských slueb.
(2) Ministerstvo v dohodì s Ministerstvem
zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam tìlesných a
duševních vad, nemocí nebo stavù, které vyluèují
zdravotní zpùsobilost uchazeèe o zamìstnání
stráníka, èekatele nebo stráníka pro výkon zamìstnání, obsah a termíny lékaøských vyšetøení a
dobu platnosti posudku o zdravotní zpùsobilosti.
§ 4d
Odborná zpùsobilost èekatele
(1) Odbornou zpùsobilost èekatele ovìøuje
zkušební komise ministerstva formou zkoušky.
Zkušební komise ministerstva je sloena z pøedsedy
a dalších èlenù. Èlenství ve zkušební komisi je podmínìno vysokoškolským vzdìláním v oblastech za-
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hrnutých do odborných pøedpokladù stráníka ovìøovaných podle odstavce 4.
(2) Pøihlášku ke zkoušce podává obec.
(3) Obec je povinna pøed zkouškou zabezpeèit školení èekatele ve vzdìlávacím zaøízení s akreditací Ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy
pro pøípravu k èinnostem stráníka obecní policie.
Obec je dále povinna pøed zkouškou zabezpeèit u
èekatele výcvik k pouívání donucovacích prostøedkù a realizaci oprávnìní podle tohoto nebo zvláštního zákona (dále jen „výcvik“). Výcvik se provádí v
zaøízení podle vìty první nebo jej provede Policie
Èeské republiky (dále jen „policie“) na základì dohody mezi obcí a policií. Zaøízení podle vìty první
nebo policie vydá èekateli potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby èekatel mohl sloit
zkoušku z odborné zpùsobilosti. Náklady školení a
výcviku hradí obec.
(4) Zkouška se koná v jeden den a sestává ze
dvou samostatnì vykonávaných a hodnocených
èástí
a) písemné, tvoøené testem, kterou se ovìøují znalosti právní úpravy v rozsahu potøebném pro plnìní úkolù obecní policie,
b) ústní, spoèívající v pohovoru, kterou se ovìøují
schopnosti aplikace teoretických znalostí.
(5) Èekatel úspìšnì vykoná zkoušku splnìním podmínek obou èástí zkoušky.
(6) Pokud èekatel neuspìje u zkoušky, zašle
ministerstvo protokol o zkoušce obci s vyznaèením
tìchto skuteèností. Èekatel je oprávnìn zkoušku, u
které neuspìl, dvakrát opakovat bez podání pøihlášky. Termín opakování zkoušky urèí ministerstvo tak, aby se konala nejdøíve mìsíc a nejdéle tøi
mìsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování. Termín a místo konání opakované zkoušky
sdìlí ministerstvo obci nejménì 15 dnù pøedem.
(7) V pøípadì, e èekatel ani pøi druhém opakování zkoušky neuspìje, ministerstvo stanoví termín další zkoušky nejdøíve po uplynutí 12 mìsícù
ode dne konání poslední neúspìšné zkoušky.
§ 4e
Odborná zpùsobilost stráníka
(1) Odborná zpùsobilost stráníka pøed zkušební komisí ministerstva podle § 4d odst. 1 se ovìøuje zkouškou tøikrát. Pøihlášku ke zkoušce podává
obec nejdøíve 6 mìsícù a nejpozdìji 3 mìsíce pøed
skonèením platnosti osvìdèení. Ustanovení § 4d
odst. 3 a 7 se pouije obdobnì.
(2) Po vykonání ètyø zkoušek odborné zpùsobilosti je obec povinna vdy po 5 letech zabezpeèit
školení a výcvik stráníka ve vzdìlávacím zaøízení s
akreditací Ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy pro pøípravu k èinnostem stráníka obecní
policie.
(3) Vzdìlávací zaøízení podle odstavce 2 vydá
stráníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku.

259

III. Obecní policie

www.sagit.cz

