Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Obecně k návrhu: 

OS státních orgánů a organizací je si vědom toho, že příprava a realizace zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů je součástí Programového prohlášení vlády, přesto se však domnívá,  s ohledem na relativně vysoké finanční náklady, že by bylo vhodné znovu zvážit, zda je za této situace nezbytné zřizovat samostatný bezpečnostní sbor a zda by nebylo věcně vhodnější, a také finančně méně náročné,   soustředit se na transformaci Inspekce Policie ČR a řešit stávající problémy této instituce. Náš názor podporuje i   skutečnost, že Celní správa ČR ani Vězeňská služba ČR nemá problémy, k jejichž řešení by bylo třeba přijímat navrhovanou právní úpravu. Tato připomínka je zásadní.

Návrh zákona upravuje působnost a postavení nového ozbrojeného bezpečnostního sboru Generální inspekce bezpečnostních sborů. Název   a částečně i text návrhu zákona však neodpovídá  navrhované institucionální působnosti, neboť návrh zákona předpokládá omezenou institucionální působnost  a to pouze na následující bezpečnostní sbory: Policii ČR, Celní správu ČR a Vězeňskou službu ČR Ostatních bezpečnostních sborů se návrh zákona netýká.  Tato skutečnost musí být zohledněna  jak v názvu zákona, tak v samotném textu zákona tam, kde je to na místě.Tato připomínka je zásadní.

Z návrhu není jednoznačně patrné kdo bude šetřit  podezření ze spáchání  případných trestných činů příslušníků a zaměstnanců Generální inspekce bezpečnostních sborů. Předpokládáme, že to bude státní zastupitelství. Pokládáme za nezbytné stanovit v návrhu zákona toto jednoznačně. Tato připomínka je zásadní.

 Návrh zákona neřeší nezávislý dohled nad činností Generální inspekce bezpečnostních sborů, přitom se jedná o zásadní problém. Požadujeme, aby byl tento problém v návrhu zákona zohledněn. Nezávislý dohled by mohl vykonávat například výbor Poslanecké sněmovny  příslušný  ve věcech bezpečnosti. Tato připomínka je zásadní.

K jednotlivým ustanovením:

1.	V  § 1  požadujeme zvolit   variantu 2b., tj. zakotvit ustanovení, podle kterého by ředitele inspekce jmenoval a odvolával na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny, příslušném ve věcech bezpečnosti, předseda vlády. Jestliže generálního ředitele Celní správy, Vězeňské služby a prezidenta Policie ČR jmenuje a odvolává příslušný ministr, pak z logiky věci vyplývá, že ředitele inspekce by měl jmenovat a odvolávat na návrh vlády a po předchozím projednání ve výboru  Poslanecké sněmovny, příslušném ve věcech bezpečnosti, předseda vlády. Tato připomínka je zásadní.
2.	K § 2 – Navrhujeme vyjmout z působnosti generální inspekce vyšetřování trestných činů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Celní správě České republiky a Vězeňské službě České republiky. Opodstatněnost vyšetřování trestných činů spáchaných zaměstnanci zařazenými k výkonu práce u Policie České republiky (dále jen “policie”) a v generální inspekci lze shledat s ohledem na skutečnost, že tito zaměstnanci přímo spolupracují s příslušníky policie a generální inspekce. Riziko podjatosti a subjektivního přístupu při vyšetřování jimi spáchaných trestných činů ze strany příslušníků policie může být proto velmi vysoké. V případě zaměstnanců celní správy a vězeňské služby však takové riziko nenastává, tito zaměstnanci s příslušníky policie nespolupracují, v rovině pracovní a osobní se neznají a není proto dán objektivní důvod, na jehož základě by vyšetřování těchto trestných činů měla vykonávat generální inspekce. Dosud bylo vyšetřování trestných činů spáchaných tzv. civilními zaměstnanci svěřeno policii s jedinou výjimkou, a to v případě vyšetřování trestných činů zaměstnanců policie (§ 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů). V ostatních případech, tj. v případě zaměstnanců ozbrojených sil, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství trestné činy vyšetřovala policie. Navrhované znění nového zákona do působnosti generální inspekce nelogicky zařazuje vyšetřování trestných činů zaměstnanců celní správy a vězeňské služby, vyšetřování trestných činů zaměstnanců některých jiných bezpečnostních sborů však ponechává v působnosti policii, aniž by pro takové dělení existovalo opodstatnění. S ohledem na shora uvedené nepovažujeme za nezbytné a ani koncepčně správné svěřovat vyšetřování trestných činů zaměstnanců celní správy a vězeňské služby do působnosti generální inspekce. Tato připomínka je zásadní.
3.	K § 41. Trváme na tom, aby se zkouška spolehlivosti nevztahovala na civilní zaměstnance  příslušných bezpečnostních sborů. Viz též bod 2 výše. Tato připomínka je zásadní.
4.	Řešení uvedené v § 69 odst. 1 návrhu je velmi nepraktické. Konstatuje se zde, že příslušník je ustanoven na služební místo v inspekci, ale současně se toto ustanovení činí “podmíněným”, protože příslušník může do 1 měsíce vyjádřit nesouhlas s ustanovením a tím k ustanovení nedojde. Není možné, aby příslušník byl a současně nebyl ustanoven. Mohl by totiž měsíc vykonávat službu a potom se zpětně zjistí, že nebyl ustanoven? Ale on ustanoven byl. A kde bude ustanoven od účinnosti zákona, když již uplynul jeden měsíc? Na jiné služební místo bude ustanoven až od následujícího měsíce, protože rozhodnutí o ustanovení na služební místo je možno vydat jen do budoucnosti, nikoli zpětně. Přeci nemůže být celý měsíc bez ustanovení. Měla by být zachována pouze první věta tohoto ustanovení. Je věcí řízení o převedení na jiné služební místo, aby příslušník, který nebude chtít být zařazen na inspekci, byl již od účinnosti ustanoven na jiné služební místo v policii, případně jiném bezpečnostním sboru. Tato připomínka je zásadní.
5.	V ustanovení § 69 odst. 2 až 4 návrhu nelze pominout, že na obsazování služebních míst je nutno vztáhnout ustanovení § 20 zákona o služebním poměru, případně ustanovení o výběrovém řízení. Postup služebních funkcionářů při ustanovování na služební místa je dostatečně upraven zákonem o služebním poměru, takže postup při vyhovění nebo nevyhovění žádosti nelze v daném případě upravovat jinak. Nelze ani stanovit, že ředitel inspekce může rozhodnout o ustanovení na služební místo bez souhlasu služebního funkcionáře jiného sboru (tam, kde zákon o služebním poměru souhlas vyžaduje)
Celník je příslušník Celní správy České republiky. Terminologie musí být jednotná. Je věcnou otázkou, zda by se toto ustanovení nemělo vztahovat také k obdobným útvarům jiných bezpečnostních sborů. Tato připomínka je zásadní.
6.	Úprava obsažená v § 71 odst. 1 návrhu je nadbytečná. Je nepochybné, že o právech a povinnostech příslušníka rozhoduje služební funkcionář, který má nad ním personální pravomoc. Nejedná se o řízení ve věcech služebního poměru s žadatelem, ale s příslušníkem.
7.	Zákon o služebním poměru, na rozdíl od předchozí právní úpravy služebního poměru, nepoužívá pojmu “funkce”, ale pojmu “služební místo”. Ředitel bezpečnostního sboru není jmenován do funkce, ale ustanoven na služební místo. Nelze proto v § 74 bodu 3 návrhu hovořit ani o “funkčním období”. Tato připomínka je zásadní. 
Ředitel bezpečnostního sboru není politickou “funkcí”, ani “funkcí” volenou, jako je prezident republiky, s nímž je ředitel v důvodové zprávě srovnáván, ale je “kariérním úředníkem”. Je proto nesmyslné stanovit striktně funkční období. Vynětí ředitele bezpečnostního sboru z pravidel kariérního způsobu obsazování služebních míst rozvrací celý tento systém. Navíc, je upravováno něco, co praxe vůbec nevyžaduje. Déle než 10 let byl po roce 1990 ve všech sborech pouze 1 ředitel (současný generální ředitel hasičského záchranného sboru), aniž by to čemukoli nebo komukoli překáželo. Odůvodnění tohoto ustanovení nelze uvěřit. Konstatuje se v něm, že se tím sleduje omezení rizika korupce. Riziko korupce se neměří léty, jimiž je ředitel bezpečnostního sboru na služebním místě, ale řádným výběrem z dlouholetých příslušníků. Riziko korupce spatřuji v možnosti ustanovit na služební místo osobu, která není prověřena léty praxe ve sboru – občana, který nebyl příslušníkem. Tato připomínka je zásadní.
Pro ustanovování občana, který není příslušníkem, na služební místo ředitele inspekce, není, na rozdíl od ředitelů zpravodajských služeb, žádný důvod. Návrh uvedený v § 75 bodu 6 a 7 je nepokrytou snahou o možnost politického, případně jiného, ovlivňování při obsazování služebního místa. Ostatně to naznačuje i důvodová zpráva, která uvádí, že “Tím je vládě umožněno, aby na pozici ředitele generální inspekce jmenovala podle vlastního uvážení i osobu, která doposud ve služebním poměru nebyla”. Jak se to slučuje s tvrzením téže důvodové zprávy, že “Charakter činnosti generální inspekce – boj s “profesionální” kriminalitou - vyžaduje, aby byla obsazena vysoce kvalifikovanými a schopnými příslušníky” nelze pochopit. Ředitel inspekce by měl být zkušený příslušník, a nikoli neorientovaná a v bezpečnostním sboru nesloužící osoba. Obdobné kroky i v jiných státních institucích nebyly v minulosti žádným přínosem. Tato připomínka je zásadní.
8.	Návrh obsažený v § 75 bodu 8, aby pro příslušníky neplatilo kariérní obsazování služebních míst je zcela nepřijatelný. V odůvodnění tohoto ustanovení je zřejmý do očí bijící rozpor. Charakter činnosti inspekce vyžaduje podle důvodové, aby byla obsazena vysoce kvalifikovanými a schopnými příslušníky. Toho má být dosaženo výjimkou z pravidla dodržení minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost a přijímáním nových příslušníků! Lze si položit otázku, kde budou vysoce kvalifikovaní a odborně zdatní příslušníci náborováni? Na obsazování služebních míst v tomto vysoce kvalifikovaném sboru se podle návrhu obsaženého v § 75 bodu 10 dokonce nemá platit ani výběrové řízení! To je boj proti korupci při obsazování lukrativních služebních míst obrácený na ruby a dovedený k dokonalosti. Uvedené návrhy zpochybňují důvěryhodnost tohoto sboru ještě před jeho zřízením. Tato připomínka je zásadní.
9.	Vzhledem k výše uvedenému nemá odůvodnění ani nově vkládané ustanovení § 20a zákona o služebním poměru navržené v § 75 bodu 9 návrhu. Tento návrh se snaží učinit z inspekce privilegovaný bezpečnostní sbor. Převedení příslušníka na služební místo v inspekci má být výjimečné, přičemž pro takovou výjimečnost není důvod. Inspekce bude vykonávat činnost srovnatelnou s policií i ostatními bezpečnostními sbory. Nesnese srovnání s odlišnostmi v činnosti zpravodajských služeb. Tato připomínka je zásadní.
10.	Návrh nového znění ustanovení § 27 zákona o služebním poměru obsažené v § 75 bodu 11 návrhu je v praxi neproveditelný. Předně, zákon o služebním poměru nezná odvolání ze služebního místa po uplynutí funkčního období. Dále, stejnou služební hodnost jako ředitel mají pouze jeho náměstci. Pokud budou jejich služební místa obsazena, není možno na ně ustanovit ředitele. Nelze jej také ustanovit na služební místo ve stejné služební hodnosti do jiného místa služebního působiště, protože služební místa vrchního státního rady jsou systemizovány výlučně v Praze. Tato připomínka je zásadní.

 
V Praze dne 14.3.2011                                                                  Alena Vondrová   předsedkyně OS

