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P o s k y t n u t í  informací. 

 
Statutární město Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“), obdrželo prostřednictvím datové schránky dne 15. 2. 2016 žádost o poskytnutí informace 

dle InfZ – „Identifikace pracovníků – Asistentů prevence kriminality“. 

 

Žádost byla zaslána žadatelem Ing. R. S., LL.M. a byla Kanceláři primátora zaevidována pod 

zvláštní znak KP/02/16. 

 

K žádosti žadatele sdělujeme následující. 

 

Asistenti prevence kriminality (dále jen „APK“) jsou zařazeni, co by pracovníci statutárního 

města Přerova. Jejich pracovní náplní je, obecně řečeno, monitorování veřejného pořádku a jeho 

dodržování občany a preventivní působení na úseku sociálního chování mládeže ve městě 

Přerově. 

 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že není třeba využívat takových atributů k identifikaci 

jednotlivých APK, které uvádí žadatel ve své žádosti. 

 

APK v rámci svých činností nepoužívají „Výzev“ a ani jiných oprávnění, tak jak jsou definovány 

v speciálních zákonech (např. zákon o Policii, zákon o obecní policii apod.). Jejich činností je 

upozorňovat občany na možné porušování zákonů a v případě, že upozorněný občan ve svém 

protiprávním konání neustane (ignoruje), tak mají práva, stejně jako kterýkoliv občan ČR, 

zakročit v mezích příslušných zákonů či upozornit příslušné orgány (Policie ČR, obecní policie). 

Otázkou insultace se ani nezabýváme, protože insultace kýmkoliv kohokoliv je obecně řečeno 

protizákonným jednáním a je proto také tak postižitelné. Určitě obava z insultace APK není 

důvodem pro zavádění uniforem nebo nějaké speciálního označování APK. 

 

 



 

2 

 

APK pro výkon své činnosti obdrželi „Průkaz APK“, který je víceméně pouze identifikačním a 

k tomuto je podpis primátora dostačujícím. Razítko jako takové by padělání tohoto identifikátoru 

stejně nezabránilo. Ovšem na podkladě žádosti žadatele bude zváženo, zda APK nebudou 

vybaveni průkazem zaměstnance statutárního města Přerova, který mají i ti pracovníci, kteří 

vykonávají činnosti ve smyslu výkonu veřejné moci mimo budovy magistrátu. Ale znovu 

opakujeme, APK nemají žádná oprávnění navíc, která by neměl obyčejný občan právního státu. 

 

Je třeba si neplést samotné APK se strážníky či policisty stejně jako je třeba si neplést a 

nesměšovat pravomoci strážníků a policistů s oprávněními APK. A právě určitá forma uniforem 

či označování APK obdobným způsobem jako jsou označeni strážníci či policisté by v občanech 

mohlo vyvolávat klamný dojem, že se jedná o součást uniformovaných složek. 

 

K vážnosti APK, tak jak to žadatel píše ve své žádosti, nepřispívá důstojná, jasná a nezaměnitelná 

identifikace, ale místní a osobní znalost, charakterové vlastnosti a přirozený respekt samotných 

APK. 

 

 
Poučení o odvolání 

Proti poskytnutí informací nelze podat odvolání ani stížnost dle InfZ. 
 

 

 
 

 

Zdeněk Daněk 

vedoucí oddělení 
tento dokument je elektronicky podepsán 

oprávněnou úřední osobou 

 


