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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 jedenáctým rokem mezi legálně 

uznanými odborovými organizacemi zastupujících současné i bývalé příslušníky 

bezpečnostních sborů. 

  V uvedeném roce došlo ke změnám, které budou pro potřeby Výroční zprávy Unie 

bezpečnostních složek za rok 2018 v Policii České republiky jednotlivé oblasti tematicky 

rozděleny. 

 

1. Oblast personální 

V roce 2018 měla Unie bezpečnostních složek stabilní, shodné vedení, jako v roce 

předcházejícím.  

Došlo ke vzniku dvou nových základních organizací, a to „ZO Unie BS Beroun“, kde je 

předsedou Zdeněk Růžička a „ZO Unie BS Olomouc“, kde je předsedou Petr Kuchař. Petr 

Kuchař se stal rovněž koordinátorem Unie bezpečnostních složek pro Olomoucký kraj. 

Obdobně pak došlo k volbě předsedkyně v „ZO Unie BS Brno“, kterou se stala Eva Znojilová, 

jenž byla zároveň jmenována na post koordinátorky Unie bezpečnostních složek pro 

Jihomoravský kraj. Ostatní pozice zůstaly nezměněné. 

Členská základna zaznamenala solidní nárůst. Kupříkladu k 31. prosinci 2016 měla 

Unie bezpečnostních složek evidováno 4542 členů. Nové přihlášky (zejména pak v měsíci 

prosinci 2018 došlo bezmála 150 žádostí) převýšily žádosti o ukončení členství, čímž k 31. 

prosinci 2018 bylo evidováno 5042 členů. 
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Poprvé v historii Unie bezpečnostních složek byl z organizace vyloučen člen pro 

podezření ze spáchání protiprávního jednání a jeho jednání bylo oznámeno Generální inspekci 

bezpečnostních sborů, která v současné době provádí v předmětné věci šetření.  

 

2. Oblast ekonomická 

V ekonomické oblasti nemá Unie bezpečnostních složek žádné výrazné úspěchy, ale 

ani potíže. Ekonomicky je Unie bezpečnostních složek stabilní s takřka vyrovnaným rozpočtem. 

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. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet stal 

vyrovnaným a hrozilo, že v případě navýšení nákladů na provoz by mohla být Unie 

bezpečnostních složek v roce 2019 ve ztrátě, došlo rozhodnutím na 10. Shromáždění předsedů 

Unie BS dne 03. května 2018, k navýšení členského příspěvku na 700,- Kč na kalendářní rok. 

 

3. Unie BS ve vztahu k Policii České republiky 

Již tradičně, jako v letech předchozích, se i v roce 2018 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 2018 bylo předsedou Unie bezpečnostních složek zpracováno 80 oficiálních 

žádostí, které měly přidělená čísla jednací. Stejným způsobem bylo výkonným výborem Unie 

bezpečnostních složek zpracováno na 123 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 

problematiku zvláštního příplatku, při které došlo k četným diskuzím, připomínkování ze 

strany Unie bezpečnostních složek. Naše organizace ve svém dokumentu vedeným pod čj. 

UBS-50/VV-2018, zpracovaným předsedou Unie BS Zdeňkem Drexlerem, kde bylo požadováno 

zohlednění míry ohrožení života a zdraví policisty a také míry rizika. 

Citace z čj. UBS-50/VV-2018: 

• Doporučujeme citlivě přistoupit k rozdělení výše zvláštního příplatku nejen 

s ohledem na velikost kraje, tzn. nikoli pouze malý (dcera) vs. velký (matka) 

jelikož míra ohrožení života a zdraví policisty a míra rizika výkonu služby může 

být vyšší u tzv. „malého“ kraje, resp. V některých územních odborech, než je 

tomu v případě kraje velkého, např. ÚO Liberec nebo Jablonec z „malého“ KŘ, 
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kde je vysoká míra kriminality, oproti např. ÚO Klatovy nebo Prachatice z 

„velkého“ KŘ. Dojde-li k necitlivému rozdělení, bude toto vnímáno mezi policisty 

negativně a může to způsobit až odchody zkušených policistů. 

• Navrhujeme zohlednit zejména teritoria se stejným nebo podobným zatížením a 

mírou rizika. Považujeme za nepřijatelný současný stav, kdy např. ÚO Most a 

ÚO Opava, popř. ÚO Karviná, vykazují velmi podobné znaky a rozdíl 

v současném zvláštním příplatku je až 2000,- Kč. 

• Shodně pak zohlednit místo služebního zařazení, kdy není vhodné, aby měl 

např. tiskový mluvčí nastavený stejný nebo dokonce vyšší zvláštní příplatek, 

než policista v přímém výkonu služby tzv. „na ulici“, kde provádí mnohdy 

náročné služební zákroky, které jej přímo ohrožují na životě a zdraví. 

 

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.  

Vedení Unie bezpečnostních složek se také účastnilo, a to i ve spolupráci s některými 

poslanci, opakovaných jednání týkajících se jak zvláštních příplatků, tak navýšení tarifních 

tříd. Z prvotního návrhu Ministerstva financí ČR na navýšení o 1-2% do tarifů a o 4% do 

zvláštního příplatku a protinávrhu odborových organizací na 4 + 6 = 10% mzdových prostředků 

byla jednání ukončena s kompromisním výsledkem 2 + 6 = 8% mzdových prostředků. 

Unie bezpečnostních složek byla přizvána do pracovní komise Ministerstva vnitra ČR 

týkající se novely zákona č. 361/2003 Sb. týkající se jiné výdělečné činnosti. Této komise se 

zúčastnil Aleš Lehký a Zdeněk Drexler. Výsledek komise přesahuje až do roku 2019, kdy novela 

by měla vejít v účinnost k 01. 07. 2019. 

Díky úzké spolupráce Unie bezpečnostních složek s některými poslanci se Unie 

bezpečnostních složek zúčastnila i jednání Výboru pro bezpečnost a také jednání Podvýboru 

pro Policii ČR, Obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, kde došlo k projednání 

různých problematik týkající se příslušníků bezpečnostních sborů. 

Unie bezpečnostních složek se dále podílela na podpoře návrhu zákona týkající se 

veteránů bezpečnostních sborů, který byl jako celek zamítnut a v roce 2019 a násl. By mělo 

dojít k zapracování dané problematiky do zák. č. 361/2003 Sb. 

Unie bezpečnostních složek se také aktivně zajímá o návrhy novely zákona o 

služebním poměru, která měla vejít v účinnost v roce 2021. Mnohé návrhy ostatních 

zúčastněných budou ze strany Unie bezpečnostních složek odmítnuty jako nepřijatelné. 
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4. Smlouvy a partneři 

Stejně jako v roce 2017, zůstala hlavním obhájcem práv členů Unie BS Advokátní 

kancelář Mgr. Václav Strouhal. 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. 

Členské karty pro Unii BS dodává již třetím rokem společnost BlackCard, která zasílá 

pro každého člena Unie BS plastovou kartu, opatřenou nacionály člena, čárovým kódem a 

číslem na právní hot line.  

Dalšími partnery jsou: 

➢ Veterán Policie České republiky – sdružující bývalé příslušníky Policie ČR 

➢ Asociace samostatných odborů – druhá největší odborová konfederace v ČR 

➢ Hasičská vzájemná pojišťovna a její produkt týkající se odpovědnosti za škodu 

způsobenou zaměstnavateli 

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

paušály 

➢ společnost O2 Family, 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, stejně jako v roce 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 je zřízena na naši žádost i kancelář, která 

se nachází ve 4. nadpodlaží, č. 416. Vzhledem ke skutečnosti, že Unie bezpečnostních složek 

nemá žádné zvlášť vyčleněné administrativní síly, je kancelář využívána nepravidelně, podle 

aktuální potřeby. 
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Ve dnech 30. a 31. října 2018 proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních 

složek, na kterém došlo ke schválení nového právního řádu Unie bezpečnostních složek 

tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům. 

V průběhu roku 2018 se zúčastnil předseda Unie bezpečnostních složek 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 finanční situaci v Policii České republiky byl předsedou Unie 

bezpečnostních složek informován formou osobního setkání i premiér České republiky Ing. 

Andrej Babiš a rovněž ministryně financí paní Alena Schillerová. 

Na Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, které proběhlo dne 30. října  

2018 na Vězeňské akademii ČR ve Stráži pod Ralskem byla zrušená spolupráce se 

společností Mobbing free institut, z.ú., který se zabývá lobbingem, boxingem, šikanou a 

podobným fenomény. Spolupráce byla zrušená z důvodu neefektivnosti a osobním útokům 

ředitelky MFI paní Bc. Petry Lhotákové. 

Ze stejného důvodu byla odmítnuta nabízená spolupráce s nově vzniklou 

Odborovou aliancí Integrovaného záchranného systému.  

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 2018 uzavřela Unie bezpečnostních složek se svazovým 

inspektorem BOZP opakovanou 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. Zpráva o činnosti 

SI BOZP Jana Babáka bude evidována jako samostatný dokument.  

Z důvodu vysoké vytíženosti svazového inspektora BOZP Jana Babáka byla v prosinci 

2018 domluvena spolupráce a podepsána smlouva s dalším členem Unie bezpečnostních 

složek, kterým je dosavadní předseda ZO Unie BS Beroun – Zdeněk Růžička, který bude 

vykonávat zároveň funkci SI BOZP pro Unii bezpečnostních složek. 
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6. Vedení Unie bezpečnostních složek 

 

Předseda Unie bezpečnostních složek 

• por. Bc. Zdeněk Drexler 

 

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky: 

• plk. Mgr. Aleš Lehký – předseda výkonného výboru 

• npor. Ing. Martin Štráfelda – místopředseda výkonného výboru 

• prap. 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 
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