Doručování písemností strážníky

Mluvíme-li

o

doručování

písemností strážníky,

hovoříme buď

o doručování písemností podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“)
anebo o doručování podle zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Trestní řád upravuje v § 62 odst. 1 doručování písemností vydaných
v souvislosti s trestním řízením. Toto ustanovení zakotvuje, že pokud nebyla
písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný
v trestním řízení do datové schránky. Není-li možné doručit písemnost tímto
způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení sám nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb a v případě, že by takové doručení nebylo
úspěšné, i prostřednictvím orgánu obce. Nelze-li takto písemnost doručit, doručí
se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. Doručují-li písemnost soud
nebo státní zastupitelství samy, činí tak svými doručovateli nebo orgány justiční
stráže. V případech stanovených zvláštními předpisy doručuje orgán činný
v trestním řízení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo jiného
stanoveného orgánu. Mezi orgány obce patří podle § 1 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, i obecní policie.
Pravidla pro doručování se řídí § 63 trestního řádu.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 správního řádu písemnost
doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost
takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených
případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu
naroveň postaveného správního orgánu nebo prostřednictvím policejního
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orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce,
může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie. Strážník může
doručovat všechny typy písemností zpracované příslušným orgánem obce
(např. rozhodnutí, některá usnesení, předvolání apod.). Proto se na tuto činnost
strážníka budou vztahovat všechna ustanovení dílu 4 správního řádu
s výjimkou § 19 odst. 2, § 20 odst. 1 věta druhá („obecní policie neprovádí
žádné doručování vlastních písemností majících charakter písemností podle
správního řádu“), § 22, § 25 a § 26 správního řádu.

Obecně k doručování je dále nutno uvést, že místní působnost obecní
policie je dána hranicí území obce, která tento orgán obce zřídila (s výjimkou
specifických veřejnoprávních smluv podle § 3a a § 3b zákona o obecní policii).
Pokud by přesto strážník byl nucen se pohybovat mimo hranice území obce,
která obecní policii zřídila nebo na území obce, která není účastníkem
veřejnoprávní smlouvy podle zákona o obecní policii (tj. doručoval by
např. písemnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jeho správním
obvodu, který se nekryje s územím obce, ve které má tento orgán sídlo a kde je
obecní policie zřízena), vystupoval by zde pouze jako doručovatel podle § 19
odst. 7 správního řádu, měl by tedy postavení úřední osoby ve smyslu tohoto
zákona. V žádném případě by však neměl oprávnění strážníka podle zákona
o obecní policii.

Z

výše

uvedeného

ustanovení

správního

řádu

však

nevyplývá

jednoznačně povinnost obecní policie doručovat, ale možnost tak činit.
Upozorňujeme však na to, že hlavním úkolem obecní policie je zabezpečovat
místní záležitosti veřejného pořádku nikoliv suplovat činnost poskytovatele
poštovních služeb.
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