Kvalifikační předpoklady strážníků obecní policie v pozici oprávněných
úředních osob dle § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
Jaké kvalifikační předpoklady by měli mít pracovníci obecní policie v pozici
tzv. oprávněných úředních osob, které provádějí přezkumné řízení či jiné úkony
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů?
Dle ustanovení § 15 odst. 2 správního řádu provádějí úkony správního
orgánu v řízení úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů
správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu ( dále jen
„oprávněné úřední osoby“). Dle tohoto ustanovení jsou oprávněné úřední osoby
ty, které mají v rámci správního orgánu kompetenci k tomu, aby prováděly
konkrétní úkony správního orgánu ve správním řízení a to buď na základě
vnitřních předpisů správního orgánu, nebo na základě pověření vedoucím
správního orgánu.
Ohledně přezkumného řízení stanoví správní řád v § 95 odst. 2,
že jestliže podnět dal k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení
provést správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně
vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a jestliže tím nemůže být způsobena
újma žádnému jinému účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká,
vyslovili souhlas. Jinak předá věc k provedení přezkumného řízení
nadřízenému správnímu orgánu.
Úředník územního samosprávného celku, pokud vykonává správní
činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných celků, která je prováděcím právním
předpisem k zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
prokázat zvláštní odbornou způsobilost - viz znění ustanovení § 21 odst. 1 věty
první zákona č. 312/2002 Sb.: "Správní činnosti stanovené prováděcím právním
předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří
prokázali zvláštní odbornou způsobilost." Rovněž ust. § 16 odst. 1 písm. e)
a ust. § 18 zákona č. 312/2002 Sb. stanoví povinnost úředníka územního
samosprávného celku prohlubovat si kvalifikaci, a to účastí na vstupním
vzdělávání, průběžném vzdělávání a přípravě a ověření zvláštní odborné
způsobilosti, pokud zákon nestanoví jinak.
Na základě výše uvedeného jsou strážníci obecní policie ve smyslu
přestupkového zákona subjekty, které ukládáním blokových pokut vydávají
pravomocná rozhodnutí ve zkráceném správním řízení. Jsou tedy dle dikce
správního řádu orgánem příslušným k rozhodování v rámci autoremedury.
Správní řád je z hlediska správního řízení zákonem speciálním vůči zákonu
o obecní policii. Z hlediska vzdělávání úředních osob a jejich zvláštní odborné
způsobilosti, je speciálním právním předpisem vůči správnímu řádu zákon
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
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některých zákonů. Z dikce těchto právních předpisů lze odvodit , že pokud má
strážník obecní policie rozhodovat v rámci přezkumného řízení (autoremedura),
měl by splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako úředníci územních
samosprávných celků při úkonech ve správním řízení. Jelikož ale obecní policie
není správním orgánem, ale orgánem obce, lze tuto agendu přezkumných
řízení přenechat zaměstnancům obecního úřadu splňujícím kvalifikační
předpoklady k těmto úkonům a to na základě vydání interního normativního
aktu (např. organizační řád), který stanoví oprávněné úřední osoby
k rozhodování dle dikce správního řádu.
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