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Odborová aliance integrovaného
záchranného systému, z. s.
výkonná rada

Žádosti a podněty ze dne 3. října 2019 - sdělení
Policejnímu prezidiu České republiky byla dne 3. října 2019 doručena písemnost obsahující
celkem 36 žádostí a podnětů (dále jen „podání“) Odborové aliance integrovaného
záchranného systému, z. s., (dále jen „odborová aliance“), která byla zaslána odborovou
aliancí policii již v období od června 2019 do září 2019. „Průvodní dopis“ podání obsahuje mj.
výzvu, aby písemnosti, které nejsou adresovány Policejnímu prezidiu České republiky, byly
postoupené dle správního řádu v nich uvedeným adresátům, cituji „Co Vám nepatří, postupte
dle správního řádu. Práci čest!“.
K uvedenému podání Vám sděluji, že nejen tímto podáním, ale i ostatní dosavadní činností
odborová aliance nepřispívá ke konstruktivnímu jednání v rámci odborové činnosti. Je na
místě uvést, že jakákoliv součinnost mezi Policií České republiky (dále jen „policie“)
a odborovou aliancí je ztížena přístupem odborové aliance. Na jakoukoliv snahu ze strany
policie o součinnost buď vůbec odborová aliance nereagovala či nereaguje, anebo ve většině
případů reaguje stížností či zpochybňováním činnosti policie (což činí rovněž prostřednictvím
sociální sítě Facebook). Konstatuji, že dosavadní jednání zástupců odborové aliance nelze
vnímat jako standardní věcné jednání odborové organizace, ale jako soubor útoků vedených
na policii resp. na služební funkcionáře policie, přičemž některé z nich obsahovaly
i nezdvořilosti a hrubosti.
Není jistě od věci na tomto místě uvést, že např. Nezávislý odborový svaz Policie České
republiky sdružuje více než 19 000 členů, z nichž okolo 13 000 tvoří příslušníci
a zaměstnanci policie a Unie bezpečnostních sborů sdružuje přes 5 000 členů, z nichž
přibližně 3 000 tvoří příslušníci a zaměstnanci policie. Odborová aliance dosud věrohodným
způsobem nesdělila policii od doby svého vzniku údaje o počtu své členské základny, ačkoliv
k tomu byla opakovaně policií vyzývána. Ze zápisu z členské schůze odborové aliance
konané dne 18. dubna 2018 (dostupný ve sbírce listin ve veřejném rejstříku) vyplývá, že
změnu stanov odborové aliance odhlasovalo celkem sedm osob. Policie tedy vychází z údaje
o sedmi členech odborové aliance, což je v porovnání se shora uvedenými (byť přibližnými)
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počty členů jiných odborových organizací zcela zanedbatelná členská základna.
Samozřejmě tato skutečnost nepředstavuje důvod, aby police nerespektovala existenci
odborové aliance. Ovšem ze způsobu dlouhodobého (spíše trvalého) jednání odborové
aliance vůči policii, který nelze pominout, se sama odborová aliance usvědčuje, že policii
nežádá o informace a nepodává podněty proto, aby hájila práva a oprávněné zájmy
příslušníků policie, nýbrž s úmyslem způsobit tím policii v rozporu s ustálenými dobrými
mravy újmu a její jednání tak představuje zneužití výkonu práva (srov. rozsudek Nejvyššího
soudu č. j. 21 Cdo 1037/2009).
Výkonná rada odborové aliance má prokazatelně tři členy. Tato skutečnost je uváděna
zejména v kontextu, že z uvedeného počtu členů byl jeden člen propuštěn ze služebního
poměru příslušníka policie z důvodu pozbytí osobnostní způsobilosti a jeden člen byl
propuštěn ze služebního poměru příslušníka policie z důvodu, že porušil služební slib tím, že
se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu. V kontextu této
skutečnosti je nasnadě závěr, že jednání odborové aliance je vedeno pouze jedinou
motivací, kterou je způsobit policii v co největší míře újmu, a to i prostřednictvím sociální sítě
(policie zadokumentovala vyjádření členky výkonné rady odborové aliance na jejím
soukromém profilu sociální sítě Facebook ve znění: „To si piš, že tuto policii zničíme.
Zaslouží si to.“, a dále „Tedy za alianci i za sebe – bez soucitu.“). Již samotná profilová
fotografie výše uvedené členky výkonné rady odborové aliance nenasvědčuje tomu, že by
činnost odborové aliance směřovala ke konstruktivní spolupráci s policií. V případě
zveřejněné fotografie se jedná o relativně marginální věc, ovšem v případě výše uvedeného
veřejného vyjádření členky výkonné rady odborové aliance považuje policie obsah jejího
vyjádření za závažný akt vůči ní, který jasně a bez jakékoliv pochybnosti vyjadřuje smysl
založení odborové aliance. Citovaná vyjádření navíc nejsou jedinými útočnými vyjádřeními
vůči policii, které členka výkonné rady odborové aliance na sociální síti Facebook zveřejnila.
Je nutné uvést, že výkon práv a povinností, které vyplývají z pracovněprávních vztahů,
nesmí být mj. v rozporu s dobrými mravy. „Za výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů, který je v rozporu s dobrými mravy, se podle ustálené judikatury
považuje jednání účastníka pracovněprávních vztahů, jehož cílem není dosažení účelu
a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je vedeno přímým úmyslem způsobit
jinému účastníku pracovněprávních vztahů újmu.“ (rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo
1037/2009). Pro úplnost uvádím, že dobrými mravy se rozumí souhrn kulturních,
společenských a mravních norem, jež v historickém vývoji potvrzují jistou neměnnost,
vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny většinovou částí společnosti a mají
povahu základních norem.
Z uvedených důvodů Vám sděluji, že policie nebude na podání doručené dne 3. října 2019
reagovat a ani na žádná další podání odborové aliance zaslaná ve smyslu části třinácté
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, pokud
odborová aliance nezmění svůj postoj a jednání vůči policii. Zároveň Vás upozorňuji, že
policie má v dané věci k dispozici dostatek relevantních podkladů a je připravena obhájit svůj
nynější postoj vůči odborové alianci i v rámci případného soudního řízení.
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