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Oprávn ění strážníka požadovat vysv ětlení  
 
 
 Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o obecní policii je strážník 
oprávněn: 
 
a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění 

skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu 
nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, 

  
b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na 

určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení, 
  
c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění 

skutečností podle písmena a).  
 
 Osoba je povinna výzvě strážníka podle odstavce 1 vyhovět. Nevyhoví-li 
osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě 
podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše strážník úřední 
záznam. 
 

Úvodem je nutno předeslat, že zákon o obecní policii nestanoví formu ani 
obsah požadovaného vysvětlení a ponechává na strážníkovi, jakou formu 
dokumentace si zvolí. Je však třeba zdůraznit, že úkolem strážníka je pouze 
stručně zadokumentovat podezření, že ke spáchání přestupku či jiného 
správního deliktu došlo, a proto zápis o podaném vysvětlení by měl být 
výjimečnou institucí. Není již rozhodující, zda strážník sepisuje zápis 
o podaném vysvětlení s tím, kdo mu na místě události určité vysvětlení podal, 
nebo s osobou, která může přispět k objasnění zákonem uváděných 
skutečností, o jejíž přítomnosti na místě samém nebo vztahu k předmětné 
události se dozví zprostředkovaně. Zápis o podaném vysvětlení musí být 
s osobou sepsán bez zbytečného odkladu. 
 
 Zákon o obecní policii neřeší otázku vzoru výzvy k podání vysvětlení ani 
příslušného tiskopisu. 
 
 Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, 
musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce. 
  
 Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému 
příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, 
manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, 
jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního 
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stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Strážník je povinen předem 
poučit osobu o možnosti odepřít vysvětlení. 
  
 Vysvětlení zároveň nesmí být požadováno od osoby, která by jím 
porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže 
by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto 
povinnost má, zproštěna. I v tomto případě je strážník povinen osobu o tomto 
předem poučit. 
  
 Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na 
náhradu ušlého výdělku (dále jen "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok 
na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své 
protiprávní jednání, anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních 
předpisů. Nárok na výše uvedenu náhradu je třeba uplatnit do 7mi dnů ode dne, 
kdy se osoba na výzvu strážníka dostavila, o čemž musí být strážníkem 
poučena. 
  
  
  
   
 


