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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 desátým 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 2017 v Policii České republiky, budou jednotlivé oblasti tematicky 

rozděleny. 

 

1. Oblast personální 

Po rezignaci předsedy Unie bezpečnostních složek Jiřího Vítka dne 31. března 2016, 

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) Zdeňka Drexlera, který 

dovede odborovou organizaci k volbám, které měly proběhnout v měsíci dubnu roku 2017. 

Volební Shromáždění předsedů proběhlo ve dnech 04.-05. května 2017, kdy byl jednohlasně 

zvolen předsedou Unie bezpečnonstích složek por. Bc. Zdeněk Drexler. Jmenovaný se zároveň 

vzdal kandidatury na pozici předseda Výkonného výboru Unie bezpečnonstích složek pro 

bezpečnostní sbor Policie České republiky. Následovala volba kompletního výkonného výboru, 

kdy následně byl zvolen v následujícím složení: 

 Předseda Unie bezpečnostních složek – por. Bc. Zdeněk DRELXER 
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 Předseda Výkonného výboru pro PČR – plk. Mgr. Aleš LEHKÝ 

 Místopředseda Výkonného výboru pro PČR – npor. Ing. Martin ŠTRÁFELDA 

 Místopředseda Výkonného výboru pro PČR – prap. Miroslav MROŠČÁK 

 

V roce 2017 došlo k vzniku několika nových základních organizací, a to Základní 

organizace Nymburk, Základní organizace Městské policie Nymburk, Základní organizace při 

Bezpečnostně právních akademiích. 

Vznikem nových základních organizací a zároveň opět mírně vyššímu poměru mezi 

novými členy a osobami, které ukončily své členství, dosáhla Unie bezpečnostních složek 

členské základny k 31.12.2017 počtu 4863 členů. Zatímco 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. Na konci roku 2017 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 2018 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 2017 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 2017 bylo předsedou Unie bezpečnostních složek zpracováno 52 oficiálních 

žádostí, které měly přidělená čísla jednací. Stejným způsobem bylo výkonným výborem Unie 
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bezpečnostních složek zpracováno na 100 připomínek k systemizacím a obdobným 

organizačním změnám v Policii České republiky. 

Unie bezpečnostních složek se podílela na novele zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stěžením bodem, který při prvotním 

jednání navrhnul člen Unie BS Aleš Lehký bylo zrušení „150“ hodin, které měl příslušník 

bezpečnostního sboru odsloužit zdarma. Cílem Unie bezpečnostních složek bylo zapracovat a 

další návrhy, které by byly ku prospěchu sloužícím příslušníkům. Zásadním kamenem úrazu 

bylo konstatování, že návrh, na kterém se neshodnou všichni zúčastnění (tedy zástupci 

Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR a všech odborových organizací), nebude do 

novely dále zapracován. Unie bezpečnostních složek navrhovala např. aby pohotovosti byla 

započítávány do výsluhového příspěvku, dále změna systému služebního hodnocení, které je 

zneužívané nebo v procesu řízení před služebním funkcionářem zakotvit povinnost ministra 

vnitra věc přezkoumat a neponechávat jen na uvážení. Mnohé připomínky ostatních 

zúčastněných byly ze strany Unie bezpečnostních složek naopak odmítnuty jako nepřijatelné. 

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 

nejvyšších služebních funkcionářů.  

V měsících červenec a prosinec 2017 pak došlo k zásadnějším setkáním mezi 

vedením Unie bezpečnostních složek a vedením Policejního prezidia ČR. Obě setkání byla 

vedena velmi konstruktivně a výstupem byly některé změny ve prospěch příslušníků Policie 

České republiky.   

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, který se 

zúčastnil jako host Shromáždění předsedů Unie BS v měsíci květnu 2017. Po dobu trvání petice 

oslovila Unie bezpečnostních složek různé subjekty s tím, zda uvedenou aktivitu podporují.  

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 
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Šabršulu podporovala a tento byl řádně ustanoven na „svou“ původní pozici, kterou je vedoucí 

Územního odboru Uherské Hradiště. V daném případě Unie bezpečnostních složek dodržela 

svůj slogan a napomáhala chránit práva. 

Unie bezpečnostích složek se v rámci veletrhu „For industry“ také zúčastnila 

odborného semináře týkající se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 

který pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci (EU-OSHA). 

Semináře se účastnilo mnoho odborníků a expertů na oblast BOZP. Za Unii bezpečnostních 

složek se jako posluchač zúčastnil předseda Zdeněk Drexler. Hlavní slovo měla paní Bc. Libuše 

Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

4. Smlouvy a partneři 

Významnou změnou byla změna v právním zastupování. Po tom, co nebyla Unie BS 

spokojena s poskytováním právních služeb Advokátní kanceláří JUDr. Oldřicha Chudoby 

z Prahy, uzavřela novou smlouvu o zastupování s Mgr. Václavem Strouhalem, se kterým měla 

pozitivní zkušenosti již z minulosti. S advokátní kanceláří JUDr. Chudoby byla, pro její extrémní 

vytíženost, po vzájemné dohodě, ukončena smlouva k 31. prosinci 2016. Advokát Mgr 

Strouhal působí od 01.01.2017 jako hlavní partner v oblasti právní ochrany členů Unie BS. 

Stále je v provozu právní hot line, kterou lze v určených případech využít.  

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.  

Významnými smlouvami, které byly v roce 2017 vyjednány a následně i za Unii 

bezpečnostních složek předsedou Unie bezpečnostních složek podepsány jsou: 

 Smlouva o spolupráci s Asociací samostatných odborů 

 Smlouva o spolupráci se sdružením Veterán Policie ČR 

 Smlouva o poskytování služeb společností O2 Family 

 Smlouva o pojistění odpovědnosti u Hasičské vzájemné pojišťovny 
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Dalšími partnery jsou: 

 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 zvolen 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 je pro potřeby 

odborové organiazce vyčleněna místnost č. 416. Vzhledem ke skutečnosti, že Unie 

bezpečnostních složek nemá zaměstnance, kteří by mohli trvale kancelář obsadit, funguje 

kancelář v „omezeném“, občasném režimu obsazenosti. 

Ve dnech 04. a 05. května 2017 a následně ve dnech 31. října - 01.listopadu 2017 

proběhla Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, kterých se zúčastnili 

předsedové základních organizací Unie BS a také její koordinátoři. Obou SHP se zúčastnili také 

mnozí významní hosté (napr. policejní prezident, zástupci ministerstev, významní partneři). 

O neutěšené situaci v Policii České republiky, a to zejména v oblasti finanční, byli 

předsedou Unie bezpečnostních složek informováni při osobním setkání všichni tři 

představitelé koaličních stran. Zdeněk Drexler se postupně sešel s ministrem vnitra Milanem 

Chovancem (ČSSD), s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a s místopředsedou vlády 

Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL). Před avizovaným možným navýšením finančních prostředků, 

byl písenou formou osloven i nově jmenovaný ministr financí Ivan Pilný.  

Na půdě poslanecké sněmovny se předseda Unie bezpečnostních složek zúčastnil 

také opakovaně jednání „Podvýboru pro policii, obecní policii a soukromé bezpečnostní 

služby“, kterému předsedal JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD., se kterým Unie 

bezpečnostních složek spolupracuje již delší dobu. 
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V měsíci září 2017 vydala Unie bezpečnostních složek prohlášení, ve kterém 

nesouhlasí s přístupem Vlády České republiky, která odkládá navýšení mzdových prostředků 

v rámci rozpočtu na rok 2018 a vyzvala ke stabilizaci bezpečnostních sborů v mzdové oblasti a 

to tím způsobem, že příslušníkům bezpečnostních sborů svým nařízením navýší stupnici 

základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů na rok 2018 o 10 % již od 01. listopadu 

2017. V případě, že by k takovému navýšení nedošlo, byla Unie bezpečnostních složek 

připravena podniknout kroky vedoucí k protestním akcím. 

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 2017 uzavřela Unie bezpečnostních složek se svazovým 

inspektorem BOZP znovu 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 2017 

provedl 30 evidovaných kontrol nebo konzultací ve spojitosti s oblastí BOZP.  

Z kontrol provedených svazovým inspektorem BOZP vyplývá nedodržování 

základních ustanovení týkajících se podmínek zaměstnance a příslušníkabezpečnostního 

sboru. , Bylo zjištěno, že ze strany zaměstnavatele není vymáháno dodržování právních 

předpisů (nejen) v oblasti BOZP a PO ze strany vedoucích pracovníků servisních složek, např. 

nastavením motivačních faktorů a to jak pozitivních, tak také negativních. 

U kontrolovaných subjektů rámci Policie České republiky není nastaven management 

bezpečnosti práce. V této organizační složce státu není centrálně nastaven systém hodnocení 

rizik.  

Ze strany Unie BS byla navržena změna systemizace, kdy bylo navrhováno, aby tito 

technici byly jako vnitřní auditoři stavu BOZP a také PO umístěni pod ředitele KŘ a policejního 

prezidenty, kdy těmto by byli přímo podřízeni a odpovědni za plnění své funkce. Toto však bylo 

zamítnuto. Dále byla ze strany SIBP Unie BS 14. listopadu 2017 zaslána k rukám PP v Praze 

žádost o jednání za účelem shrnutí stavu BOZP u PČR, nastavení systému řízení BOZP u PČR 

a sjednocení postupů v této organizaci za účelem zefektivnění prevence rizik, a to také na 

základě jednání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP na 

němž se přítomní zástupci PČR a odborových organizací dohodli a zřízení pracovního týmu a 

jednání přislíbili. Do dnešního dne bez ohlasu ze strany PP. U zaměstnavatele PČR je 

vyžadování dodržování předpisů BOZP na nízké úrovni a koordinace subjektů – samostatných 
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organizačních složek státu nefunguje, tedy Policie ČR v této oblasti není jednotná a není řízena 

centrálně. 

Lze však konstatovat, že u součástí Policie ČR, kde se aktivně SIBP kontrol účastní 

jako zástupce odborové organizace je vidět pokrok a závady zjištěny při jedné kontrole jsou 

ihned odstraněny, anebo je riziko zmírněno. Lze však konstatovat, že je i zde opět naráženo na 

problém financování případných úprav či stavebních změn. Je tedy vidět progres při kontrolách. 

Není však v silách SIBP ani odborové organizace provádět celkovou supervizi a audit této 

problematiky v celé organizaci během jednoho období. 

V měsíci listopadu roku 2017 došlo k dohodě o operativním nasazení bývalého SIBP 

NOSP Jiřího Pecha v roce 2018, kdy tento bude provádět kontrolní činnost a konzultační 

činnosti, kdy tyto bude provádět na dohodu o provedení práce. 

 

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky: 

 Aleš Lehký – předseda výkonného výboru 

 Martin Štráfelda – 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 


