Průkaz strážníka jako veřejná listina
Pokud strážník plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom
svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů, je podle § 127 odst. 1 písm. e)
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úřední
osobou.
Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 553/1991, o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o obecní policii“), je strážník povinen
při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii
stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce.
Zákon o obecní policii dále stanoví, že strážník je i mimo pracovní dobu
povinen provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět
nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je
bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě
strážník neprokazuje podle § 9 odst. 1, prokáže příslušnost k obecní policii
průkazem obecní policie. Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření
neumožňují, aby strážník prokázal svoji příslušnost k obecní policii průkazem
obecní policie, prokáže se ústním prohlášením "obecní policie" nebo "městská
policie". Průkazem obecní policie se strážník prokáže ihned, jakmile to okolnosti
zákroku nebo jiného opatření dovolí.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
stanoví v § 53 odst. 3, že veřejnými listinami jsou jakékoliv listiny vydané
v mezích jejich pravomoci soudy České republiky, jinými státními orgány
nebo orgány územních samosprávných celků v mezích jejich pravomoci,
jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné. Judikatura se
ustálila na stanovisku, že veřejnými listinami jsou i listiny vydané v mezích jejich
pravomoci orgány územních samosprávných celků, tedy jak listiny vydané
v rámci přenesené, tak v rámci samostatné působnosti. Veřejná listina je dle
soudní praxe zpravidla vydána předepsaným způsobem, zakládá se jí právo či
povinnost nebo se jí zjišťuje určitý stav.
Na základě výše uvedených skutečností tedy zastáváme názor,
že průkaz strážníka obecní policie je veřejnou listinou. Strážník je tudíž povinen
jej po skončení jeho pracovního poměru vrátit obci a není oprávněn s ním
jakýmkoli způsobem disponovat. V opačném případě by mohla být naplněna
skutková podstata přestupku proti
pořádku
ve
státní
správě
dle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990, o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně
neoprávněně vystupuje jako úřední osoba.

