Odborová aliance Integrovaného záchranného systému
OA IZS

ODBOROVÁ ALIANCE
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Zbizuby 27, 285 04
IČO: 06504655
Email: alianceizs@oaizs.cz

Č.j.: OA IZS- 32/2018-JS

Unie bezpečnostních složek
ul. Nádražní 274/16
150 00 Praha – Smíchov
Návrh spolupráce a společného jednání
Vážený pane předsedo,
dovolte nám, abychom Vám tímto navrhli spolupráci za účelem naplnění nejen kolektivní dohody
v Policii ČR, ale též hájení práv a oprávněných zájmů příslušníků bezpečnostních sborů, které naše
subjekty sdružují.
Koncepcí naší odborové organizace je prioritně hájení práv a zájmů příslušníků a zaměstnanců
bezpečnostních sborů a ostatních složek integrovaného záchranného systému v ČR, v souladu
s platnou legislativou. Naši činnost opíráme o v dosavadní praxi opomíjený přístup, kterým je smírčí
cesta při řešení problémů či konfliktů při zachování vzájemné úcty a otevřené komunikace. Naším
cílem je rovněž snaha zlepšení prestiže a navrácení odpovídajícího respektu a úcty k těmto nelehkým
povoláním.
Díky mnohaletým zkušenostem členů statutárního orgánu s problematikou v bezpečnostních sborech
věříme, že naše činnost bude přínosem a budeme pro Vás důležitým a současně odpovědným
partnerem pro dosažení společného cíle, kterým je nepochybně stabilizace policie a vytvoření
podmínek pro realizaci důstojných pracovišť policistů.
Ačkoliv cíle máme podobné či stejné, způsoby jejich realizace a cesty k nim jsou rozdílné. Rozdílná
jsou pochopitelně i některá stanoviska a pohledy na různé věci. Za účelem jakéhosi „stanovení
priorit“ a spojení sil v některých oblastech proto navrhujeme společné setkání zástupců odborových
organizací působících v bezpečnostních sborech, jakési jednání „u kulatého stolu“, kdy bychom místo
a termín konání dojednali až poté, co budeme znát Vaše stanovisko k této nabídce.
S pozdravem členové Výkonné rady OA IZS
prap. Pavel Štěpán
kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek
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