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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-103138-4/ODK-2017 

Praha 7. září 2017 
 
Přílohy: 4 

Město Mimoň 
Mírová 120 
471 24 Mimoň III 
 
Žádost o vyjádření 

 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel dne 

25. srpna 2017 e-mailové podání člena zastupitelstva města pana Petra Krále (dále 
jen „podatel“), kde upozorňuje na možné porušení právních předpisů ze strany 
města. Konkrétně se jedná o situaci, kdy město uzavřelo smlouvu se soukromou 
bezpečnostní agenturou, jejímž prostřednictvím dává zaměstnancům této agentury 
taková oprávnění, kterými by dle názoru podatele měla disponovat pouze státní, 
resp. obecní policie (podání včetně jeho dvou příloh je Vám zasíláno v příloze tohoto 
dopisu). 

 
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení smlouvy mohla být v rozporu 

především se zákonem č. 551/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOP“), obrátil se náš odbor v rámci Ministerstva vnitra na Odbor 
bezpečnostní politiky a prevence kriminality (dále jen „OBP“), do jehož působnosti 
oblast obecní policie náleží, s žádostí o posouzení předmětné smlouvy. Z následně 
obdrženého vyjádření OBP (je Vám rovněž zasíláno v příloze tohoto dopisu) pak 
vyplynulo, že smlouva jako celek je z pohledu právních předpisů značně 
problematická a některé její body jsou dokonce přímo protiprávní, především 
z hlediska jejího souladu se ZOP.  

 
Náš odbor přitom podatelův podnět vyhodnotil jako podnět k možnému 

provedení dozoru ve smyslu ustanovení § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) – smlouva byla 
uzavřena na základě usnesení Rady města Mimoň č. R17/581 ze dne 26. června 
2017. Žádáme Vás proto v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona o obcích 
o zaslání Vašeho vyjádření k podatelem uvedené situaci a namítaným nedostatkům 
(jak ze strany podatele, tak i ze strany OBP). Rovněž si Vás dovolujeme požádat 
o zaslání relevantních podkladů, které souvisejí s přijetím předmětného usnesení 
a s uzavřením smlouvy (především zápis ze zasedání rady, podkladové materiály 
k tomuto bodu, případně i o další dokumenty, které by dle Vašeho názoru mohly být 
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pro posouzení celé věci důležité). Stejně tak Vás žádáme o vyjádření, zda je město 
ochotné po prošetření celé záležitosti učinit další kroky, týkající se např. změn 
jednotlivých částí smlouvy. 

 
O zaslání veškerých výše uvedeného vyjádření a podkladů Vás žádáme 

v termínu do 22. září 2017.  
 
Při korespondenci s námi prosím uvádějte naši spisovou značku MV-

103138/ODK-2017.  
 
Děkujeme za spolupráci. 
 

 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
 
Vážený pan 
Petr Král 
 
e-mail: petakralik@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Martin Vašica 
tel. č.: 974 816 485 
e-mail: odbordk@mvcr.cz  
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