
Unie bezpečnostních složek 
odborová organizace 

ul. Nádražní 274/16 
150 00 Praha  

IČO: 27055949 
IBAN: 2700201072/2010  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Kontakty: 

e-mail: uniebs@uniebs.cz     web: www.uniebs.cz  ISDS: hq9xi9n     gsm: 774 811 348 
 

 

 
 

Výroční zpráva 
Unie bezpečnostních složek 

pro Policii České republiky 

 

 

 

rok 2016 
 
 
 
 
 
 



Unie bezpečnostních složek 
odborová organizace 

ul. Nádražní 274/16 
150 00 Praha  

IČO: 27055949 
IBAN: 2700201072/2010  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Kontakty: 

e-mail: uniebs@uniebs.cz     web: www.uniebs.cz  ISDS: hq9xi9n     gsm: 774 811 348 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odborová organizace Unie bezpečnostních složek, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní  

274/16, PSČ 150 00, vedená pod spisovou značkou L 17435 v rejstříku Městského soudu 

v Praze, IČO 27055949, působila v uplynulém roce již devátým rokem mezi legálně uznanými 

odborovými organizacemi zastupujících současné i bývalé příslušníky bezpečnostních sborů. 

  V uvedeném roce došlo k mnoha změnám, kdy pro potřeby Výroční zprávy Unie 

bezpečnostních složek za rok 2016 v Policii České republiky, budou jednotlivé oblasti tematicky 

rozděleny. 

 

1. Oblast personální 

Již v roce 2015 se Unie bezpečnostních složek potýkala s problémy na postu 
předsedy. V tomto roce prohlásil předseda Jiří Vítek, že uvažuje o ukončení svého působení na 
svém postu v rámci organizace. Přesto byla předsedovi Unie BS Jiřímu Vítkovi, dne 22. května 
2015 na Shromáždění předsedů Unie BS na Policejní akademii v Praze vyjádřena podpora a 
bylo odhlasováno, že Jiří Vítek bude nadále zastávat post předsedy Unie bezpečnostních 
složek. Jiří Vítek vedl Unii bezpečnostních složek do 30. března 2016, kdy na základě svých 
názorů týkajících se zákroku policejních jednotek v Praze prohlásil, že již není možné dále 
setrvávat zároveň na pozici předsedy odborové organizace a zároveň předsedy politické strany 
Patrioti. Proto se rozhodl na jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek na post 
předsedy Unie bezpečnostních složek rezignovat. Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek 
předložil jeho rezignaci Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, které jí dne 31. 
Března 2016 přijalo. Zároveň pověřilo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek 
vedením Unie bezpečnostních složek současného předsedu Výkonného výboru Unie 
bezpečnostních složek pro bezpečnostních sbor Policie České republiky (VV Unie BS – PČR) 
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Zdeňka Drexlera, který dovede odborovou organizaci k volbám, které proběhnou v dubnu roku 
2017.  

K 31. listopadu 2016 došlo k rezignaci koordinátora Unie bezpečnostních složek pro 
Středočeský kraj, Martina Rulíška. Na uvedený post byl Výkonným výborem Unie 
bezpečnostních složek jmenován člen Unie bezpečnostních složek Pavel Krampol. Ostatní 
pozice zůstaly nezměněné. 

Členská základna zaznamenala mírný nárůst. K 1. červenci 2016 měla Unie 
bezpečnostních složek evidováno 4458 členů. Nové přihlášky mírně převýšily žádosti o 
ukončení členství, čímž k 31. prosinci 2016 bylo evidováno 4542 členů. 

 

2. Oblast ekonomická 

V ekonomické oblasti nemá Unie bezpečnostních složek žádné výrazné úspěchy, ale 
ani potíže. Ekonomicky je Unie bezpečnostních složek stabilní. Příjmy měla pouze z členských 
příspěvků. Nadále platí, že žádná funkce v Unii bezpečnostních složek není funkcí placenou a 
tedy Unie bezpečnostních složek nemá žádné pravidelné měsíční výdaje na odměny některých 
svých členů. Naopak poprvé v historii Unie bezpečnostních složek došlo prostřednictvím 
předsedy Unie bezpečnostních složek k podání žádosti o poskytnutí příspěvku Fondu kulturních 
a sociálních potřeb Policejního prezidia České republiky, kdy žádosti bylo vyhověno, a proto 
bude na rok 2017 posílený rozpočet organizace o předmětný příspěvek. 

 

3. Unie BS ve vztahu k Policii České republiky 

Již tradičně, jako v letech předchozích, se i v roce 2016 podílela Unie bezpečnostních 
složek na tvorbě mnoha systemizací, různých připomínek a návrhů, a to nejen v rámci Policie 
České republiky, ale také Hasičského záchranného sboru ČR, Vězeňské služby ČR a Celní 
správy ČR. 

V roce 2016 bylo předsedou Unie bezpečnostních složek zpracováno 43 oficiálních 
žádostí, které měly přidělené čísla jednací. Stejným způsobem bylo výkonným výborem Unie 
bezpečnostních složek zpracováno na 140 připomínek k systemizacím a obdobným 
organizačním změnám v Policii České republiky. 

Některé předkládané návrhy ze strany služebních funkcionářů Unie bezpečnostních 
složek nepřijala, popř. návrhy podmínila dalšími kroky. Za všechny je možné uvést 
reorganizaci, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a 
Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality v novou Národní centrálu pro boj 
s organizovaným zločinem k 1. červenci 2016. V daném případě žádal předseda Unie 
bezpečnostních složek o diskuzi, kterou vedení Policejního prezidia ČR nepřipustilo. Proto další 
žádosti o změnu systemizace Unie bezpečnostních složek neakceptovala. Je třeba uvést, že 
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Unie bezpečnostních složek se způsobem provedení reorganizace zásadně nesouhlasila. 
V daném případě byla zcela popřena práva odborové organizace. Dále Unie bezpečnostních 
složek „neposvětila“ např. zřízení pozice ombudsmana v gesci Policejního prezidia ČR, pokyn 
policejního prezidenta o fondu kulturních a sociálních potřeb, ke kterému měla výhrady. 

V rámci zákonných oprávnění byla Unie bezpečnostních složek přítomna mnoha 
výběrovým řízení na různé posty v Policii České republiky od pozic řadových až po místa 
služebních funkcionářů.  

Už z roku 2015 se přenesla spolupráce Unie bezpečnostních složek s petičním 
výborem při distribuci a podpoře „Petice za zrušení zdanění výsluhových příspěvků.“ 
Garanty byli za Unii BS Zdeněk Drexler a Miroslav Mroščák. Předmětná petice byla po několika 
letech úsilí završena legislativní změnou a od 01. ledna 2017 došlo ke zrušení zdanění 
výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů. Unie bezpečnostních složek v této 
oblasti úzce spolupracovala s Petičním výborem, jemuž předsedal Ing. Jiří Kohout. Po dobu 
trvání petice oslovila Unie bezpečnostních složek různé subjekty s tím, zda uvedenou aktivitu 
podporují. Petice byla podpořena všemi oslovenými subjekty s výjimkou jednoho, kterým bylo 
Policejní prezidium ČR, které na korespondenci vůbec nereagovalo. 

Unie bezpečnostních složek byla již v roce 2015 obeznámena s kauzou plk. JUDr. 
Bronislava Šabršuly, LLM, který nastínil stav týkající se jeho osoby i na Shromáždění 
předsedů Unie bezpečnostních. Unie bezpečnostních složek po celou dobu plukovníka 
Šabršulu podporuje a na svém webu uniebs.cz opakovaně upozorňovala na porušování zákona 
ze strany bezpečnostního sboru Policie České republiky. Na připomínky Unie bezpečnostních 
složek bylo reagováno tak, že služební funkcionář nepochybil, nýbrž se jedná o odlišný právní 
názor. Uvedené tvrzení padlo i přesto, že ve věci Bronislava Šabršuly rozhodl Krajský soud 
v Brně v neprospěch policejního prezidenta, kterému nařídil uhradit náklady řízení. 

Odborné setkání „Balistika“, které proběhlo dne 21. Září 2016 mělo za úkol poukázat 
na neúnosnou situaci v oblasti balistické a protiúderové ochrany policistů. Unie bezpečnostních 
složek upozorňovala na špatný stav balistiky nejprve služební funkcionáře, ale když nenašla 
partnera pro dialog, bylo třeba nalézt jinou cestu. Odborného setkání „Balistika“ se na Policejní 
akademii ČR v Praze zúčastnili zástupci policistů, výrobců a dovozců balistické a protiúderové 
ochrany, Odboru veřejných zakázek, Odboru správy majetku, Asociace obranného a 
bezpečnostního průmyslu, politiků i médií. Akce se setkala s velmi negativním ohlasem ze 
strany Policejního prezidia ČR. Unie bezpečnostních složek jí však považuje za zdařilou, neboť 
se podařilo otevřít dialog týkající se balistické ochrany a tato se začala řešit. Nicméně stále nás 
čeká dlouhá cesta. 

Unie bezpečnostních složek se spolu s dalšími odborovými organizacemi ( NOS PČR, 
OSSOO a OSH) podílela na „Petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních 
sborů“, pod kterou se podepsalo 20573 osob. Uvedená petice byla předána dne 01. Prosince 
2016 do rukou předsedy Vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky, za přítomnosti 
ministra vnitra Milana Chovance. K petici proběhlo i jednání, kdy Unie bezpečnostních složek 
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požaduje navýšení tarifních tabulek o 10% a rovněž přiměřenou péči o příslušníky 
bezpečnostních sborů. 

Unie bezpečnostních složek se také podílela na připomínkách návrhu novely zákona 
služebním poměru, která měla vejít v účinnost k 01. červenci 2017. Mnohé připomínky ostatních 
zúčastněných byly ze strany Unie bezpečnostních složek odmítnuty jako nepřijatelné. 

 

4. Smlouvy a partneři 

Stejně jako v minulých letech, zůstal hlavním obhájcem práv členů Unie BS Advokátní 
kancelář JUDr. Oldřicha Chudoby z Prahy. Uvedená advokátní kancelář působí jako hlavní 
partner v oblasti právní ochrany členů Unie BS. Stále je v provozu právní hot line, kterou lze 
v určených případech využít. S předmětnou advokátní kanceláří byla, pro její extrémní 
vytíženost, po vzájemné dohodě, ukončena smlouva k 31. prosinci 2016. 

Na základě vypsaného nabídkového řízení v minulých letech na výrobce nových 
členských karet pro Unii BS prošla všemi kritérii jediná společnost, která dodává každému členu 
Unie BS plastovou kartu, opatřenou nacionály člena, čárovým kódem a číslem na právní hot 
line.  

Dalšími partnery jsou: 

� Kooperativa a její produkt týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli 

� společnost Vodafone, která poskytuje členům Unie BS zvýhodněné hlasové a datové 
paušály 

� České dráhy, a. s. se slevami v oblasti vlakové přepravy 

� Generali pojišťovna a. s. nabízející různé pojistné produkty 

� a mnohé další nabízející různé benefity a slevy v oblastech cestování, motorových olejů, 
psychologické pomoci, různých nákupů výstrojních a výzbrojních součástek, věci týkající 
se fitness apod… 

 

5. Organizace Unie bezpečnostních složek 

Předsedou Unie bezpečnostních složek byl pověřen Zdeněk Drexler a sídlo organizace 
Unie bezpečnostních složek na adrese Praha 5, ul. Nádražní 274/16, PSČ 150 00. Doručovací 
adresa je stejná.  Na předmětné adrese byla přidělena na žádost i kancelář kde bude kancelář 
č. 416, která je stále v rekonstrukci. Vzhledem ke stavu je předpoklad, že během roku 2017 již 
bude v provozu. 

Ve dnech 13. září 2016 a 28. září 2016 došlo k udělení čestných medailí Unie 
bezpečnostních složek Oldřichu Kašíkovi a Jaroslavu Honzátkovi, oběma in memoriam. 
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Oba se stali oběťmi bratrů Mašínů. Pro Unii bezpečnostních složek se nejednalo o žádnou 
politickou spekulaci či podporu. Ze strany Unie bezpečnostních složek byli oceněni zavraždění 
kolegové, policisté. 

Ve dnech 26. a 27. září 2016 proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních 
složek, na kterém došlo ke schválení nových stanov Unie bezpečnostních složek tak, aby 
odpovídaly novému občanskému zákoníku. Následně byly stanovy podány k Městskému soudu 
v Praze, kde byly přijaty. 

V prosince 2016 se zúčastnil předseda Unie bezpečnostních složek na jednání 
Podvýboru pro policii, obecní policie a bezpečnostní služby, kterému předsedá poslanec 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Zde došlo k vyjasnění některých nesrovnalostí týkající se 
návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

O neutěšené situaci v Policii České republiky byl předsedou Unie bezpečnostních 
složek informován formou Otevřeného dopisu i premiér České republiky Mgr. Bohuslav 
Sobotka. 

Na jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek, které proběhlo dne 27. 
listopadu 2016 na Policejní akademii ČR v Praze byl předběžně schválená spolupráce se 
společností Mobbing free institut, z.ú., který se zabývá lobbingem, boxingem, šikanou a 
podobným fenomény. V roce 2017 by mělo proběhnout setkání s vedením této společnosti, kde 
by měla být domluvena forma spolupráce. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) má Unie 
bezpečnostních složek svého svazového inspektora, který byl vyškolen pro potřeby odborové 
organizace v této oblasti. Od 01. ledna 2016 uzavřela Unie bezpečnostních složek se svazovým 
inspektorem BOZP smlouvu, na jejímž základě je činnost svazového inspektora hrazena 
z prostředků Unie bezpečnostních složek, kdy následně jsou prostředky refundovány 
z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na základě účelové dotace. V roce 2016 
provedl 24 evidovaných kontrol nebo konzultací ve spojitosti s oblastí BOZP.  

Z kontrol provedených svazovým inspektorem BOZP vyplývá nesystémovost Policie 
České republiky, a to nejen v samotné oblasti BOZP, ale také v oblastech financí nebo 
metodiky. Oblast BOZP není nijak řízena a postupuje se v ní živelně a to zejména pro 
nenaplnění článku č. 21 NMV č. 56/2011, jež ukládá policejnímu prezidentovi upravit společný 
postup interním pokynem, což se dosud nestalo. Z uvedených důvodů dochází k laickému, 
nesystémovému přístupu jak ze strany Policejního prezidia ČR, tak i ze strany vedoucích 
pracovníků Policie České republiky. Nevhodná je rovněž systemizace bezpečnostních techniků. 

Dochází k nesystémovým nákupům, neexistuje komplexní systemizace např. balistické 
ochrany a další nedostatky, které Policii České republiky ztěžují činnost. Posledním rušivým 
elementem v Policii České republiky jsou samostatné rozpočtové jednotky státu ve formě 
krajských ředitelství, která není možné centrálně řídit a tím dochází k diskriminaci zaměstnanců 
i příslušníků, neboť v různých krajích se liší podmínky pro výkon služby. 
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Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky: 

• Zdeněk Drexler – předseda výkonného výboru 

• Pavel Vrána – místopředseda výkonného výboru 

• Miroslav Mroščák – místopředseda výkonného výboru 

 

 

Kontaktní údaje Unie bezpečnostních složek: 

• sídlo – ul. Nádražní 274/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00, kancelář č. 416 

• emailové schránky Unie bezpečnostních složek – ubs@seznam.cz, uniebs@uniebs.cz 

• emailová schránka předsedy – drexler@uniebs.cz, zdenek.drexler@pcr.cz 

• datová schránka Unie bezpečnostních složek – hq9xi9n 

• web - http://www.uniebs.cz 

• mobilní telefon předsedy Unie bezpečnostních složek – 774 811 348 

• číslo účtu – 27 00 20 10 72 / 20 10 

 

 

 

 

 

 

Za Unii bezpečnostních složek:                                                        Bc. Drexler Zdeněk 

                                                                                                -----------------------------------------  
                                                                                                                 předseda 


