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Usnesení Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek 

ze dne 30. – 31. října 2018 konaného 

na Akademii Vězeňské služby ČR Stráž pod Ralskem 

 

 

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. 

 

 

Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek: 

 

➢ Ocenilo čtyři členy Unie bezpečnostních složek čestným uznáním za dlouholetou a 

obětavou práci pro Unii bezpečnostních složek 

➢ Schválilo změny na některých funkcích v Unii bezpečnostních složek 

➢ Vzalo na vědomí pokračující spolupráci se sdružením Veterán Policie České republiky, 

z. s. 

➢ Vzalo na vědomí spolupráci s odborovou organizací Nový odborový zväz polície 

➢ Vzalo na vědomí stav právní pomoci, kterou zabezpečuje Mgr. Václav Strouhal – 

uvedený benefit je poskytován bez připomínek 

➢ Vzalo na vědomí informace o nových benefitech 

➢ Schválilo změnu v revizní komisi 

➢ Schválilo aktualizaci Řádu právní pomoci Unie bezpečnostních složek s platností 

k 30.10.2018 

➢ Odmítlo spolupráci s Odborovou aliancí IZS, která byla nabídnuta předmětným 

subjektem dne 25. září 2018 (viz. Příloha č. 1 tohoto Usnesení)  
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➢ Rozhodlo o změně základních organizací v souvislosti se změnou IČO v návaznosti na 

platnou legislativu s termínem vyřešení do 31. prosince 2018 

➢ Vzalo na vědomí předžalobní výzvu paní Bc. Petry Lhotákové (Příloha č. 2 tohoto 

Usnesení) 

➢ Ukončilo jakoukoli spolupráci s organizací Mobbing free institut, z. ú. 

➢ Pověřilo advokáta Unie bezpečnostních složek Mgr. Václava Strouhala k hájení práv 

Unie bezpečnostních složek a souvisejícími kroky 

➢ Projednalo informace týkající se problematiky BOZP od svazového inspektora Jana 

Babáka 

➢ Zamítlo některé navrhované body týkající se svazového inspektora BOZP Jana 

Babáka 

➢ Schválilo rozšíření týmu zabývajícího se problematikou BOZP o další dva členy 

➢ Schválilo vykonání a proplacení periodické zkoušky SI BOZP Jana Babáka  

➢ Stanovilo termín příštího Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek na 25. – 

26. dubna 2019, které proběhne v Kounově 

 

 

 

 

 

 

 

Za Unii bezpečnostních složek:                                                        Bc. Drexler Zdeněk 

                                                                                                -----------------------------------------  

                                                                                                                 předseda 
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