
MV poř. č. 4 

I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony  

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  

Stanovený 
termín 

předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MV       06.12 06.13 

 

Transpozice práva EU: Číselné 
označení sm ěrnic (na řízení) a jejich 

název v českém p řekladu  
Termín stanovený pro implementaci  

      

      

      

vyberte měsíc.vyberte rok 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Problémy byly identifikovány a jsou popsány v Analýze možného zefektivnění systému 
ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu 
Policie České republiky a místní samosprávy, která byla přijata usnesením vlády 
533/2011. 

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

Účelem je odstranění problémů popsaných ve výše uvedené analýze. Cílovým stavem 
je zvýšení efektivnosti spolupráce obcí a Policie České republiky, zlepšení činnosti 
obecních policií, a hladší prosazování práva. 

A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

Nedostatky zákona je třeba řešit zákonem. Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 533/2011. 

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska 

                                                 
1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 



předkladatele ke zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování 
RIA?  

ANO   

NE  Zhodnocení situace a potřebnost novely již byla zanalyzována ve výše popsané 
analýze 

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních 
předpis ů s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

    

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska 
legislativního návrhu?  2  

 ANO     NE     

      

 

B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

B.1 Dotčené subjekty 

Obce, obecní policie, Policie České republiky, obyvatelé obcí. Novela se primárně 
dotýká činnosti obecní policie. Zvýšením její efektovnosti budou pozitivně ovlivněny 
místní záležitosti veřejného pořádku a tím i každodenní život obyvatel obce.   

B.2 Konzultace  

Problematika byla konzultována s cca 200 obcemi, které odpověděly na dotazník, jež 
byl jedním z podkladů pro přípavu analýzy. Dále je novela průběžně konzultována se 
Svazem měst a obcí, Kolegiem ředitelů městských policií statutárních měst a 
s odborníky  z praxe.  

Harmonogram: průběžně a také v rámci meziresortního připomínkového řízení.   

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na 
místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místní samosprávy, která 
byla přijata usnesením vlády 533/2011. 

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

                                                 
2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 



Ne 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi 
dopady specifikujte.   

C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

      

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

      

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě 
návrhu na p řenesený výkon státní správy  ANO     NE     

Zlepšení výkonu činnosti obecních policií, lepší zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádu, zefektivnění průběhu blokového řízení vedeného obecními 
policiemi.  

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby 
sociáln ě slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostn í menšiny)  ANO    

 NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     

      

C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     

      

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled 
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za 
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se 
zpracovatelem Přehledu dopadů.   

� Mgr. Ing. Jan Bartošek, odbor bezpečnosntí politiky MV, jan.bartosek@mvcr.cz 

� JUDr. Ivo Chauer, odbor bezpečnostní politiky MV, ivo.chauer@mvcr.cz   

 


