
� Na jiném místě
NOS zveřejňu-
jeme Stanovisko
OS k návrhu
zákona o Integraci
daňové a celní
správy. ČMKOS
převzala do svého

stanoviska obsah stanoviska OS a
doplnila ho o vlastní úvodní a
závěrečnou část. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dosud většině zaměst-
nanců daňové a celní správy
neznámé informace, zveřejňujeme
úvodní a pro úplnost také závereč-
nou část stanoviska ČMKOS: 
……“Za závažný koncepční ne-
dostatek návrhu považujeme přede-
vším neexistenci seriózní analýzy
efektivity stávající daňové a celní
správy, která musí předcházet
rozhodnutí o případné změně v sys-
témech daňové a celní správy (včet-
ně organizačních a dalších změn).
Shodou okolností byla ve dnech,
kdy probíhalo připomínkové řízení,
na toto téma publikována analýza
zpracovaná experty Světové banky a
auditorské společnosti Pricewater-
house Cooppers, a to nejen za Česk-
ou republiku, nýbrž za soubor 178
zemí. 
Výsledná zjištění, týkající se České
republiky, obsažená v rámci projek-
tu Doing business 2008 ve studii1)
„Jak se platí daně 2008“ jsou tristní:
v prvním indikátoru, tj. počtu
daňových plateb, patří ČR mezi
prvních třicet zemí s nejnižším
počtem (27. pozice, svědčící o tom,
že český daňový systém je spíše
poddimenzován absolutním roz-
měrem počtu plateb), a vcelku jen
mírně nad mediánem je i indikátor
C. celkového daňové zatížení firem
(115. pozice), kde je ovšem známo,
že tato pozice ČR je třeba v rámci
OECD dlouhodobě stabilizovaná. 
Nicméně v indikátoru B. časového
zatížení plátců daně jsme mezi nej-
horší desítkou sledovaných zemí
(168. pozice), když průměrná firma
podnikající v ČR spotřebuje k ob-
sluze daňového břemene vynaložit v
průměru  930 hodin ročně. Další
„nejbyrokratičtější“ sousední státy
jsou na tom lépe o třetinu (Bul-
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Informace předsedkyně Výbor odborového svazu
harsko 616 hodin), Poláci ani ne
polovinu (418 hodin), Slováci jsou
lepší o dvě třetiny (344 hodin),
spousta zemí si vystačí se sto a méně
hodinami (Lucembursko s 58 hodi-
nami a není divu, že třeba v poměru
HDP/obyvatel patří ke špičce evrop-
ské výkonnosti).
Závažnost tohoto zjištění pak doku-
mentuje srovnání pozic České re-
publiky u indikátoru B. a A., indiku-
jících, že spotřeba času (indikátor
B.) nutná k obsluze relativně
nízkého počtu plateb (indikátor A) je
v ČR zcela extrémně vysoká.
Příčinou tohoto stavu je mimořádná
komplikovanost, netransparentnost a
i pro odborníky malá srozumitelnost
a nepřehlednost české daňové le-
gislativy. Ne náhodou se např. o
zákonu „o dani z příjmu“ hovoří
výstižněji spíše jako o „zákonu o
výjimkách z daně z příjmu“, neboť
těchto výjimek je přibližně 300. Jen
málokterá oblast současné české le-
gislativy je tak dlouhodobě zaned-
baná a vůči jejím uživatelům tak
nepřátelská, jako právě legislativa
daňová2), což bezpochyby volá po
zcela zásadní reformě. 
To, že státní správa ignoruje extrém-
ní náklady, které musí uživatelská
sféra (podniky i domácnosti jakožto
daňoví poplatníci, včetně OSVČ) ze
zákona průběžně investovat do ob-
sluhy svého daňového břemene, což
bylo jednoznačně prokázáno cito-
vanou analýzou, je svědectvím kraj-
ní bezohlednosti, arogance a neúcty
státní administrativy k vlastním
občanům, lhostejno zda zaměst-
nancům či podnikatelům. Tento stav
je dlouhodobě neudržitelný a výhod-
ný snad jen pro daňové poradce a
experty, kteří se na současném stavu
přiživují. 
----
1) Metodologie pro výpočet
celkového daňového zatížení jed-
notlivých zemí využívá metodiku
Total Tax Contribution Framework
vypracovanou Pricewaterhouse
Coopers, která zahrnuje všechny
daně placené podniky. Studie

Druhé zasedání Výboru odborového
svaz u se konalo ve čtvrtek 13. pros-
ince v Praze. Písemnou zprávu o čin-
nosti, především část týkající se le-
gislativy a  mezd, doplnila ústně
předsedkyně OS A. Vondrová. OS se
soustředil v uplynulém období zej-
ména na dopady zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, na přípravu reformy policie k
1. 1. 2009, na přípravu integrace cel-
ní a daňové správy, na řešení
právního postavení zaměstnanců ve
veřejné správě a jejich vzdělávání,
dále pak na chystané zřízení
Národního úřadu pro zaměstnanost a
sociální správu a tzv na technickou
novelu zákoníku práce.
V pracovněprávním poradenství se v
uplynulém období zvýšila četnost
právních konzultací i počet výjezdů
právníka do ZO. Ve třech případech
podal OS stížnost ke generálnímu in-
spektorovi SUIP proti závěrům kon-
trol provedených ne základě žádosti
příslušných ZO OS oblastními in-
spektoráty práce, dvě byly shledány
jako opodstatněné, třetí je v šetření.
V současné době zastupuje OS u
soudu 85 členů. Vzdělávacích semi-
nářů  Pracovní právo pro zaměst-
nance v praxi se zúčastnilo 813
účastníků z 549 základních organiza-
cí. V současné době se připravuje
vzdělávací seminář s pracovním
názvem Sociální dialog a zákoník
práce, který se uskuteční v roce
2008.
Pro  kolektivní vyjednávání mají ZO
informace ze školení a metodických
pomůcek vydaných odborovým
svazem. V mnoha případech se po-
dařilo do KS prosadit kvalitní zá-
vazky.  Nedostatky týkající se for-
mální stránky KS jsou např. neinfor-
movanost zaměstnanců, kteří nejsou

členy odborů či pracujících na zá-
kladě dohod mimo pracovní poměr.
Přes opakovaná upozornění na nut-
nost začlenění vnitřních předpisů do
KS se leckde podařilo zaměstna-
vatelům prosadit delegaci pravomocí
k samostatnému vydání vnitřních
předpisů,  které upravují platová a
ostatní práva  z pracovněprávních
vztahů.
K nejdůležitějším úkolům OS patřilo
v uplynulém období jednání o obje-
mu prostředků na platy v roce 2008.
Odborovou stranou byly předloženy
analytické údaje, které jednoznačně
prokázaly další zaostávání prů-
měrných příjmů zaměstnanců nepod-
nikatelské sféry. I přes průkaznou ar-
gumentaci se nepodařilo změnit
rozhodnutí vlády navýšit prostředky
na platy o pouhých 1,5 %.
V průběhu dubna až listopadu bylo
svazovými inspektory BOZP vy-
konáno 316 kontrol a metodických
pomocí.
Výbor OS po diskusi vzal na vědomí
průběžnou zprávu o hospodaření OS
v tomto roce a schválil rozpočet na
rok 2008. Zabýval se také ma-
jetkovými aktivitami OS.  Výbor
vzal na vědomí písemné zhodnocení
svazové rodinné rekreace a za-
hraniční rekreace v Chorvatsku v
roce 2007 a zabezpečení na rok
2008.
K blížícímu se podpisu Lisabonské
smlouvy EU a potřebě zapojení
občanů do debat o budoucnosti
Evropy hovořil člen VOS Ladislav
Říha, který se evropskou integrací
dlouhodobě zabývá.
K novele zákoníku práce informoval
JUDr. Vít Samek z ČMKOS. 
Výbor jmenoval zástupce do Sněmu
ČMKOS v roce 2008 a schválil ter-
míny pro zasedání PVOS a VOS.

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v práci i osobním životě!
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Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona o Policii České republiky a o Inspekci policie
Obecně k návrhu:
OS nesouhlasí s předloženým zněním návrhu zákona o Policii České republiky
a o Inspekci policie, neboť ho považuje, z důvodů uvedených níže, za ne-
dostatečně zpracovaný a ve své podstatě za nekoncepční. Návrh zákona
požadujeme přepracovat.
Návrh zákona by měl upravovat pouze  status policie včetně úkolů a oprávnění
policie, totéž platí také o Inspekci policie, a to zcela pregnantním, systema-
tickým způsobem vylučujícím výkladové problémy a srozumitelným jak pro
příslušníky, tak i pro občany. Uvedenou podmínku však předložený návrh
zákona nesplňuje.
Činnost policie je nepochybně výkonem státní moci. Podle článku 2 odst.2
Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat v případech a v
mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Používání
obecných, mnohoznačných pojmů není v souladu s tímto ústavním poža-
davkem. Návrh zákona musí být podroben náležité kontrole právě z hlediska
tohoto ústavního požadavku. Kompetence policie musí být stanoveny jedno-
značně a taxativně, jedině tak lze zabránit zneužití pravomoci a docílit i očeká-
vaného obnovení důvěry v policii České republiky.
Ze zásadních důvodů nelze proto souhlasit s tím, aby se návrh zákona vztaho-
val také na zaměstnance v pracovním poměru zařazených k policii a k Inspekci
policie a upravoval povinnosti těchto zaměstnanců  nad rámec zákoníku práce.
Právní postavení uvedených zaměstnanců by měl výlučně upravovat pouze
zákoník práce. Neexistuje žádný věcný důvod, proč by tomu mělo být jinak.
Na tomto požadavku trváme.
Z důvodů uvedených výše je proto nepřijatelné, aby nad rámec zákoníku
práce, který těmto zaměstnancům ukládá, oproti běžných povinností zaměst-
nance další povinnosti, byly tímto zákonem zaměstnancům v pracovním
poměru ukládány ještě další povinnosti, jak tomu je například v případě usta-
novení § 9 Iniciativa, který z tohoto pohledu považujeme za nejprob-
lematičtější.
Toto ustanovení ukládá velmi diskutabilní povinnost zaměstnance policie v
pracovním poměru. V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a
bezpečnosti je zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v
rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení
odstranil. Z důvodové zprávy je částečně zřejmé, o jaké případy se má jednat.
Jako příklad je uveden zaměstnanec, který jedná jako správní orgán podle
zákona o zbraních a střelivu, zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. 
Provedení úkonu v tomto případě nepochybně patří do pracovních úkolů za-
městnance. Ten je podle § 301 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
povinen pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. Na zaměstnanci také nelze
požadovat splnění úkonu za každých podmínek. Na rozdíl od policisty, který
je při splnění úkolu povinen nasadit i život, je zaměstnanec podle 
§ 106 odst. 2 zákoníku práce oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život
nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmít-
nutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 
V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že v rámci policie pracují zaměstnanci
velmi rozdílných, často manuelních, profesí, kteří s přímým výkonem policie
nemají nic společného. Tuto skutečnost předkladatel nevzal rovněž vůbec na
vědomí
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme návrh zákon upravit tak, aby bylo
zcela zřejmé, že se vztahuje pouze na policisty .Uvedené platí i pro zaměst-
nance Inspekce policie (§ 102, § 103 ,§ 104 návrhu) v části návrhu upravující
Inspekci policie.
Přesto, že je obecní policie hlavním partnerem Policie ČR při zajišťování ve-
řejného pořádku na komunální úrovni, není spolupráci s obecní policií
věnováno v Hlavě IV Díl 1 Spolupráce žádné ustanovení. Dokonce není ani
jmenovitě uvedena  ve výčtu  s Policií ČR spolupracujících institucí a orgánů.
Přitom spolupráce obecní policie s Policií ČR v návrhu novely zákona o obec-
ní policii upravena  je.
Zákon by měl jasně vymezit spolupráci s obecní policií. V tomto smyslu  návrh
zákona  nedostatečně reflektuje některé navrhované změny zákona o obecní
policii. Návrh  zákona není provázán s návrhem novely zákona o obecní poli-
ci, který je součástí návrhu změnového zákona. Požadujeme, aby byl návrh
zákona v tomto smyslu dopracován.
Návrh nově zavádí pojem „orgány veřejné správy“ (např. §13, §76), přičemž
právní řád takový pojem nezná. Právní řád zná pouze pojmy „státní orgán“ a
„orgány územního samosprávného celku,“ popřípadě správní úřad.
Požadujeme, aby návrh zákona byl v tomto smyslu upraven. 
Návrh zákona jasně nestanoví co je to zákrok a co úkon. Ustanovení §9 a §10
návrhu zákona je tak zavádějící, že zákrok a úkon je lehce zaměnitelný. Návrh
rovněž dostatečně nerozlišuje mezi pojmy „přestupek“, „správní delikt“,
„trestný čin“, rovněž používá pojmy obecné a nikoliv zákonné, jako je napří-
klad „prováděcí předpis“ aj.

Všechny připomínky uvedené v části Obecně k návrhu považuje OS zazásadní.K jednotlivým ustanovením podrobněji:
1. K § 2
V § 2 je upravena působnost policie („úkoly“), která je upravena obecněji než
je tomu dnes. Podle důvodové zprávy se tím chtěl návrh vyhnout problema-
tickému vymezení působnosti podle zákona o policii, které nesystémově
směšuje velmi široké úkoly. Toto značně kasuistické pojetí úkolů, tedy působ-
nosti policie v minulosti pouze vyvolávalo, dle předkladatele, nutnost
neustálých novelizací tohoto ustanovení. S tímto názorem nelze souhlasit. 
S ohledem na zásady právního řádu České republiky, právní jistoty fyzických
a právnických osob a hlavní poslání policie je třeba úkoly policie stanovit taxa-
tivně a zároveň určit i oblasti práva, nad kterými policie vykonává dohled v
rámci své působnosti. Tím se zamezí tomu, aby policie, resp. policista při
výkonu svých povinností a oprávnění podle zákona o policii nebo podle jiných
zákonů překročil svoji kompetenci. Požadujeme změnu dikce návrhu usta-
novení §2 ve smyslu výše uvedeného. Tato připomínka je zásadní.
2. K ustanovení § 6 
Doporučujeme přijat variantu II.. Variantu I považujeme z ekonomického i
funkčního hlediska za méně efektivní. 
3. K ustanovení §7 
Doporučujeme zvážit  alternativní řešení, které by spočívalo v tom, že Policie
ČR by byla samostatnou organizační složkou zřízenou ze zákona, podřízenou
ministerstvu vnitra a oblastní správy by byly vnitřními organizační složkami
této organizační složky. Námi navrhované řešení by zachovalo Policii ČR jako
vnitřně členěnou samostatnou organizační složku ministerstva vnitra s tím, že
ministr by byl oprávněn jmenovat a odvolávat policejního prezidenta.
Obdobné řešení existuje například u celní správy a vězeňské služby, kde se os-
vědčilo. Náš návrh je také plně v souladu se zákonem č.361/2003 Sb. - srov.
zejména ustanovení § 1 odst. 1 a 2 tohoto zákona.
4. K ustanovení § 8
Ustanovení § 8 se zrušuje.
Uvedené ustanovení je duplicitní k ustanovení §45 odst.1 písm.e) zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění
pozdějších předpisů. Dále viz též naše  připomínka v obecné části stanoviska
týkající se zaměstnanců policie. Tato připomínka je zásadní.
5. K ustanovení § 9 odst.2 
V ustanovení § 9 odstavce 2 se slova „anebo došlo k jejich porušení„ zrušují. 
Zakročovací povinnost policisty mimo službu by měla být omezena jen na pří-
pad bezprostředního ohrožení života, zdraví, svobody osob nebo majetku.
Navržená dikce tohoto ustanovení je navíc nesrozumitelná, může sice dojít k
porušení osobní svobody, slovní spojení „porušení života či zdraví“ je zcela
nevhodné. Tato připomínka je zásadní.
6. K ustanovení  §9 odst.3 
V ustanovení §9 odst.3 se slova „orgán veřejné správy” nahrazují slovy „stát-
ní orgán nebo orgán územně samosprávného celku“ a slova „jsou policista ve
službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinni“ nahrazují slovy „je
policista ve službě povinen“. 
Viz naše stanovisko  obecně k návrhu. Tato připomínka je zásadní.
7. K Hlavě IV  Díl 1 - Spolupráce
K ustanovení §13
V §13 se za slova „bezpečnostními sbory“ doplňují slova, která zní „obecní
policií„ slova „dalšími orgány veřejné správ„ se nahrazují slovy, která zní
„dalšími státními orgány a orgány územních samosprávných celků“.
Viz obecná část stanoviska. Text je zapotřebí  ve výčtu doplnit o obecní policii
a to ve vazbě na návrh novely zákona o obecní policii, která přímo uvádí
spolupráci s Policií ČR. Text návrhu zákona musí být s novelou zákona o obec-
ní policii provázán tam, kde je to na místě. V tomto případě je na místě námi
navrhované  doplnění textu. Tato připomínka je zásadní.
Požadujeme dopracování této části ve smyslu  našich připomínek uvedených v
obecné části stanoviska tak, aby tato část návrhu zákona byla provázaná s přís-
lušnou části zákona o obecní policii. Tato připomínka je zásadní.
8. K ustanovení § 15 odst. 1
V § 15 odst. 1 je upraveno oprávnění základního útvaru policie (určeného po-
licejním prezidentem) uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo měst-
skou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V rámci této dohody
lze upravit poskytování finančních prostředků ve prospěch plnění úkolů při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Nesouhlasíme s
možností upravit poskytování finančních prostředků ve prospěch plnění úkolů
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Starosta obce podle
zákona o obcích může po Policii ČR požadovat pouze spolupráci při
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Starosta nemá žádnou
zákonnou možnost řízení a kontroly. Není tedy zajištěna záruka oprávněného
a účelného využití poskytnutých finančních prostředků. V současné době již
řada obcí a měst přispívá Policii ČR poskytnutím finančních prostředků, zej-
ména na jejich technické vybavení. Základní útvar policie je pouze oprávněn
uzavřít koordinační dohodu, je proto na místě obava, aby případné upravení
poskytování finančních prostředků, se nestalo podmínkou k uzavření zmíněné
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dohody. Žádáme, aby text byl  ve smyslu námi uvedené připomínky upra-
ven.Tato připomínka je zásadní.
9. K ustanovení § 28 
V ustanovení   28 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která zní: „ Osobní
prohlídku může provést jen policista stejného pohlaví.“ 
Je nepřijatelné, aby osobní prohlídku ženy prováděl muž a naopak.
Požadujeme stejným způsobem upravit i další ustanovení návrhu zákona, které
obsahují  námi zpochybněnou  úpravu. Tato připomínka je zásadní.  
10. K ustanovení § 47  
Ustanovení neřeší ochranu policejních objektů. Návrh pouze vymezuje
ochranu objektů v obecné poloze. Požadujeme návrh doplnit.
11. K ustanovení § 80 písm.b)
Ustanovení § 80 se písmeno b) zrušuje. Písmena c) a d) se označují jako b) a
d).
Předmětné ustanovení je v  rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů a
narušením lidských práv a svobod. Tato připomínka je zásadní.
12.  K ustanovení §81 písm.a)
V ustanovení § 81 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení pís-
mene b)
Předmětné ustanovení je v  rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů a
narušením lidských práv a svobod. Tato připomínka je zásadní. Toto usta-
novení je rovněž v rozporu s  § 80, ve kterém je již oprávněný účel stanoven.Tato připomínka je zásadní.
13.  K ustanovení § 83 
Předmětné ustanovení požadujeme přepracovat tak, aby osoba,  jíž bylo
sděleno, že jsou pro potřeby policie zpracovávány její osobní údaje, měla
možnost na základě vyjádření svého nesouhlasu docílit zlikvidování těchto
údajů, popřípadě přezkoumání oprávněnosti jejich dalšího zpracování. Tatopřipomínka je zásadní.
14.  K ustanovení § 95
Ustanovení § 95 se zrušuje.
Předmětné ustanovení je věcně i formálně nesprávné. Pokud jde o postavení
zaměstnanců viz obecná část stanoviska. K tomu dodáváme, že v pracov-
něprávních vztazích má každý vedoucí  zaměstnance na jakémkoliv stupni
řízení právo a povinnost práci svých podřízených zaměstnanců řídit a kon-
trolovat. V pracovněprávních vztazích, které jsou svoji povahou vztahy
soukromoprávními, nelze zavádět žádným způsobem jakési quasi kázeňské
řízení. Pokud jde o kontrolu  příslušníků, odkazujeme na ustanovení § 186 až
§ 196 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů. Tato připomínka je zásadní.K části druhé návrhu zákona „Inspekce policie“:
Tato část návrhu je nedostatečně zpracovaná. Ustanovení jsou velmi stručná,
bez konkrétního a úplného vymezení  oprávnění a povinností inspekce policie.
Návrh nestanoví řádně procesní pravidla. V tomto odkazujeme na úpravu
řízení ve věcech služebního poměru, včetně kázeňského řízení, které je ve
značném nepoměru svým rozsahem k navrhované úpravě oprávnění a povin-
ností inspekce policie.
Zásadně nelze souhlasit, mimo jiné také z důvodů uvedených v obecné části
stanoviska, s rozšířením oprávnění Inspekce policie také na zaměstnance poli-
cie a zaměstnance inspekce policie, kteří jsou v pracovním poměru a nikoliv
ve služebním poměru. Trváme na tom, aby působnost inspekce policie byla
omezena pouze na policisty.
Ze zásadních důvodů nelze souhlasit s oprávněním inspekce policie k
provádění zkoušky spolehlivosti, jak ve vztahu k policistům, tak ve vztahu k
zaměstnancům policie a  zaměstnancům inspekce policie. 
K tzv. zkoušce spolehlivosti nutno dodat, že takto definovaná je za hranicí
trestního zákona i za hranicí základních práv a svobod. OS nesouhlasí se zave-
dením tohoto velmi problematického  institutu z řady zásadních důvodů, zej-
ména však pro jeho snadnou zneužitelnost. Jde jednoznačně o popření principu
„presumpce řádného občana„ a tedy i policisty, o popření presumpce neviny

policistů i občanů. Zcela scestné je i využití jiné osoby než inspektora policie,
za předpokladu jejího předchozího souhlasu, k provádění zkoušky
spolehlivosti 
Ustanovení upravující Inspekci policie požadujeme ve smyslu uvedeného
přepracovat. Tyto připomínky považuje OS za zásadní.
Doporučujeme zvážit  vhodnost samostatné právní úpravy Inspekce policie s
tím, že by Inspekce policie byla organizační složkou zřízenou zákonem
podřízenou ministerstvu vnitra, v jejímž čele by stál generální inspektor,
kterého by jmenovala vláda na návrh ministra vnitra po předchozím projednání
v příslušném výboru PS PČR.Návrh na doplnění zákona:
Požadujeme, aby bylo do návrhu zařazeno následující ustanovení upravující
činnost policie na úseku požární ochrany v objektech a zařízeních policie.…§….Činnosti policie na úseku požární ochrany v objektecha zařízeních policie
1) Za požární ochranu v objektech a zařízeních policie odpovídá policejní
prezident. Policejní prezident určí jednotný systém a kompetence zajišťování
požární ochrany v rámci struktury policie. Tím nejsou dotčena ustanovení
zvláštního předpisu.x) 
2) Policie je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany podle
zvláštních předpisůxx) v objektech a zařízeních policie. Policejní prezident určí
organizační článek policejního prezídia, který bude tyto úkoly plnit a zároveň
stanoví rozsah jeho pravomoci. 
3) V řízeních podle zákona o požární ochraněx) a ostatních zvláštních před-
pisůxxx), kde je policie dotčeným orgánem státní správy na úseku požární
ochrany, je odvolacím orgánem proti rozhodnutí určeného organizačního
článku policejního prezídia policejní prezident. Proti rozhodnutí policejního
prezidenta není přípustné odvolání.
______________________
x) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
xx) např. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, …
xxx) např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, …
Odůvodnění:
Dle ust. § 85 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů se m.j. uvádí:
„Působnost ministerstva a hasičského záchranného sboru kraje při výkonu
státního požárního dozoru se nevztahuje na: a) útvary a zařízení Policie České
republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby; v těchto útva-
rech a zařízeních se zabezpečují a provádějí uvedené úkoly podle zvláštních
předpisů, b) …“
Jelikož pro policii nebyl na úseku požární ochrany vydán žádný zvláštní právní
předpis, vzniklo tak vakuum např. při řízeních podle stavebního zákona, vod-
ního zákona, … Tuto pravomoc  donedávna, dle našeho názoru   nezákonně,
vykonávalo ministerstvo vnitra. V této souvislosti upozorňujeme, že jakýkoliv
kontrolní orgán na úseku požární ochrany mimo struktury policie by mohl
ohrozit nejen   činnost policie, ale i životy příslušníků či chráněných osob.
Jedná se např. o kontroly objektů, kde se dočasně vyskytují chráněné osoby,
kontroly provedení školení o požární ochraně příslušníků, kteří pracují se skry-
tou identitou,  
Navrhovaný zákon o Policii České republiky a o Inspekci policie  vytváří pros-
tor pro vyřešení   uvedeného problému a umožňuje tak odstranění právního
vakua. Tato připomínka je zásadní.
V Praze dne 3.12. 2007

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Připomínky OS státních orgánů a organizací k  návrhu zákona o změnách zákonův souvislosti s přijetím zákona č…/2008 Sb., o Policii České republiky a o Inspekci policie
K jednotlivým ustanovením:K názvu zákona 
Název zákona zní: „ Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o Policii České republiky a o Inspekci policie“. 
Návrh zákona musí být projednáván v Parlamentu PČR souběžně s návrhem
zákona o Policii České republiky a o Inspekci policie, protože spolu úzce věc-
ně souvisí. V době projednávání nebude rozhodně známo číslo zákona o Policii
České republiky a o Inspekci policie, pod kterým bude publikován ve Sbírce
zákonů.K Části první - Změna zákona o podpoře sportuK § 7a odst. 2 a § 7d odst. 1 písm. a)
V § 7a odst. 2  se slova „obec nebo“ zrušují.
V  § 7d odst. 1 písm. a)  se  slova „obec nebo“ zrušují.
Navrhovaná úprava stanovuje provozovateli sportovního zařízení povinnost v
situaci, kdy je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena
závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná provozovatelem nedojde
k obnovení pokojného stavu požádat o spolupráci obec nebo Policii ČR.

Domníváme se, že nelze na obec a obecní policii, v případě že ji obec zřídila,
přenést navrhované činnosti spočívající v ukončení sportovních aktivit. Jak již
vyplývá z důvodové zprávy k zákonu jsou projevy násilí, intolerance apod.
návštěvníků některých sportovních utkání výrazným bezpečnostním rizikem,
ohrožujícím zdraví, život a majetek všech. Jedná se o faktor výrazně narušující
vnitřní bezpečnost, jehož eliminace navíc obvykle vyžaduje nasazení speciali-
zovaných sil Policie České republiky, což je do budoucna neudržitelné. Obecní
policie není k této činnosti vycvičena, nedisponuje dostatečným počtem
strážníků, není vybavena speciálními ochrannými pomůckami, nemá speciální
donucovací prostředky a nemá možnost vést zákroky pod jednotným velením.Tato připomínka je zásadní.K Části druhé - Změna zákona o přestupcích
K bodu 3 návrhu:
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V § 47 odst. 2  se částka „1000“ nahrazuje částkou“3000“, částka „3000 Kč“ se
nahrazuje částkou „5000 Kč“.
Domníváme se, že  výše pokuty navrhovaná  v § 47 odst. 2  (částka „1000 Kč“
se nahrazuje částkou „20 000 Kč“), není v kontextu se sankcemi v usta-
noveních, týkajících se ostatních skutkových podstat a navíc naprosto neod-
povídá závažnosti a společenské nebezpečnosti přestupků, jejichž spáchání má
být takto  sankcionováno.Tato připomínka je zásadní.
K bodu 7návrhu: 
V § 86 písm. d) se slova „silničního provozu“  nahrazují slovy „provozu na
pozemních komunikacích“. 
Navrhovaný přestupek současný zákon o přestupcích nezná. Tato připomínkaje zásadní.K Části třetí - Změna zákona o obecní policii
K bodu 2. - § 1 odst.3
V § 1 odst. 3 jsou uvedeny orgány se kterými obecní policie včetně Policie ČR
spolupracuje. Jedná se o státní orgány a orgány územních samosprávných
celků. Upozorňujeme,že v navrhovaném zákoně o Policii České republiky a o
Inspekci policie je pro spolupracující orgán stanoven odlišný pojem – orgán
veřejné správy, který právní řád nezná. Vzhledem k tomu, že za správnou dik-
ci považujeme tu, která je užita v navrhované novele  zákona o obecní policii,
požadujeme  stejnou dikci použít i v navrhovaném zákoně o Policii České re-
publiky a o Inspekci policie Tato připomínka je zásadní.
K bodu 2 - §1 odst.4 
V § 1 odst.4 se za slovo „ město“ doplňuje čárka a slovo „ městysem“
V  § 3 odst. 2 zákona o obcích je stanoveno, že pokud tak na návrh obce stanoví
předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády, je obec městysem.
Domníváme se, že navrhované  znění § 1 odst. 4 by na tuto skutečnost mělo
reagovat.  
K bodu 2. -  § 1 odst. 5
V § 1 odst. 5  se za slova „stanoví tento“  doplňují slova „nebo zvláštní“.
Vzhledem v budoucnosti k možným případům rozšíření územní působnosti
obecní policie navrhujeme požadovanou změnu. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 3. - § 1a odst. 2 a odst. 3
V § 1a odst. 2  ve větě druhé se na konci doplňují  lova, která zní „ s výjimkou
průkazu obecní policie a stejnokroje obecní policie s názvem obce“. 
V § 1a odst. 3 ve větě druhé se na konci doplňují slova, která zní „s výjimkou
průkazu obecní policie“. 
Ačkoliv nebude čekatel při plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku v obci realizovat oprávnění strážníka, je potřeba jej nějakým
způsobem odlišit od ostatních osob, respektive veřejnosti. Navrhovaná úprava
se odráží v současné praxi, kdy čekatelé provádějící školení a výcvik jsou us-
trojeni do „pracovního“ – do stejnokroje obecní policie s názvem obce.
Navrhovaná úprava u zaměstnance obce, který není čekatelem a strážníkem je
jediná možná, jak prokázat svoji „zaměstnaneckou příslušnost“. Tatopřipomínka je zásadní.
K bodu 4. -  § 2 odst. 1 písm. a) 
V § 2 odst. 1 písm. a)  se na konci doplňují slova, která zní „s využitím
zabezpečovací techniky“. 
V rámci přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku již v současné době
využívají obecní a městské policie při ochraně obecního majetku zabezpečo-
vací techniku (pulty centrální ochrany). Tímto opatřením tak mohou svůj per-
sonální potenciál více zaměřit na svoji preventivní činnost na veřejných pros-
transtvích. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 4. -  § 2 odst. 1 písm. j) 
V § 2 odst. 1 písm. j)  se slova „pokud tak stanoví zvláštní zákon,“ zrušují.
V současné době neexistuje zákon, který by stanovoval obecní policii odhalo-
vat přestupky. Ani zákon o přestupcích v  § 86 písm. d) nestanovuje obecní
policie odhalování, ale oprávnění projednat přestupky v blokovém řízení.Tato
připomínka je zásadní
K bodu 4. -  § 3 odst. 2
Nesouhlasíme s navrženou úpravou, podle níž by organizační řád mělo vydávat
zastupitelstvo obce. Domníváme se, že by bylo vhodnější určit operativnější
orgán než je zastupitelstvo obce, např.  starostu. Obecně by měla platit zásada,
že kdo řídí vydává organizační řád.Tato připomínka je zásadní.
Pokud by naší připomínce nebylo vyhověno, pak požadujeme , aby §3  odst.2
byl  upraven následovně: 
V § 3 odst. 2 se za slova“ obecní policie“ se  doplňují slova, která zní „ na návrh
starosty“
Obecní policii ze zákona řídí starosta. Měl by mít proto oprávnění předložit za-
stupitelstvu návrh organizačního řádu. Tato připomínka je zásadní.
Nesouhlasíme se značně nahodile  stanoveným kriteriem 10 strážníků, vhod-
nější by bylo vyjít buď z kriteria v podobě zajišťování nepřetržitého výkonu
pracovní činnosti obecní policie nebo učinit kriteriem porovnání městské poli-
cie statutárních měst a  obecní a městské policie.V  době, kdy větší města mají
městskou policii od několika desítek, stovek až po více než dva tisíce strážníků
v  případě hlavního města Prahy,  je zvolené kriterium 10 strážníků nelogické a

ve svých důsledcích neefektivní. 
Navrhujeme rozsah úkolů určeného strážníka pověřeného organizací práce
obecní policie rozšířit i o ostatní úkoly (oprávnění) spojené s chodem obecní
policie. Jedná se o možnost oprávněného subjektu pověřit „ředitele“ obecní
policie i dalšími právními úkony např. v pracovně právních záležitostech.
Předmětné ustanovení požadujeme tak zásadně přepracovat. Tato připomínkaje zásadní.
K bodu 4- § 3a odst.3 
V §3a odst.3 se za slovo “ jmenuje“ se doplňují slova, která zní „ na návrh
starosty“. V §3a odst.4 se za slovo „ jmenovat“ doplňují slova, která zní „na
návrh starosty“.
Starosta obce řídí obecní policii. Měl by mít také zákonem stanovené oprávnění
předkládat zastupitelstvu návrh na jmenování ředitele obecní policie. Tatopřipomínka je zásadní.
Současně je potřeba v samostatném odstavci obecně upravit  kdo jmenuje  a
odvolává ředitele obecní policie například  následovně“ Zastupitelstvo na návrh
starosty jmenuje a odvolává ředitele“.
Zákoník práce v §73 odst.1 vyžaduje stanovení kompetence příslušného orgánu
k odvolání vedoucího zaměstnance. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 7. -  § 3b odst.1
Souhlasíme s možností rozšířit územní působnost strážníků obecní policie v
mimořádných případech. V navrhovaném ustanovení je však tato možnost
vázána na splnění podmínky „krizového stavu“. Ten je však vyhlašován za
splnění specifických podmínek. Domníváme se, že existují mimořádné případy,
kdy by šlo toto ustanovení využít a bylo v zájmu zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku, avšak toto restriktivní omezení to nebude
umožňovat. Požadujeme proto navrhované  znění  doplnit o slova „v dalších
mimořádných situacích“, případně jiným vhodným způsobem předmětné us-
tanovení upravit. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 8. -  § 4 odst. 1 písm. b)
V § 4 odst. 1 písm. b)  se číslice „21“ nahrazuje číslicí „18“.
Jak v současném zákoně o obecní policii a tak i v tomto navrhovaném us-
tanovení je jako jedna z podmínek jak se stát strážníkem obecní policie
dosažení věku 21 let. Tato podmínka vycházela původně pravděpodobně z
předpokladu, že by měla vstupu do pracovního poměru v rámci obecní policie
předcházet povinná vojenská služba nebo důvodem byla osobnostní vyzrálost
uchazeče o práci strážníka. Vzhledem k tomu, že povinnost výkonu základní
nebo náhradní vojenské služby (popř. civilní služby) zanikla na konci roku
2004, lze považovat tento minimální věk pro strážníky obecní policie za nad-
bytečný. Navíc není žádný důvod pro to, aby museli být strážníci starší než
příslušníci bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Z tohoto
důvodu požadujeme stanovit pro strážníky minimální věk 18 let, tedy stejný
věk jako platí pro příslušníky bezpečnostních sborů. S touto změnou však sou-
visí i změna v ustanovení § 19 odst. 1 zákona o zbraních ve snížení věkové
hranice pro vydání zbrojního průkazu skupiny D pro čekatele a strážníky obec-
ní policie. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 8.- §4 odst.1 písm. c)
Ustanovení §4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje, písmena d) a e) se označují jako
c) a d).
Viz naši připomínku k bodu 9. §4 c). Tato připomínka je zásadní.
K bodu 8. -  § 4a a § 4b
§ 4a a § 4b se zrušují. V tomto smyslu se upraví znění bodu 8.návrhu.
V žádném případě nesouhlasíme s takto vymezenou bezúhonností a
spolehlivostí strážníka obecní policie.. Navržená právní úprava má ,,likvidační
charakter“ a nelze ji srovnat s  žádnou bezpečnostní složkou ani jinou skupinou
zaměstnanců. Zmiňované podmínky mají dále návaznost na další ustanovení
návrhu zákona (odnětí a zánik platnosti osvědčení). 
Vymezení bezúhonnosti tak, že bezúhonným není ten, kdo byl pravomocně
odsouzen  pro  trestný čin -   bez  přihlédnutí k zavinění a určení doby, která
uplynula od pravomocného  odsouzení, je diskriminující. Ve srovnání s  § 14
odst. 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy je za
bezúhonného považován ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým
spáchal trestný čin, nebylo v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, je
vymezení bezúhonnosti v navrhované novele nelogické. Současnou právní
úpravu   bezúhonnosti považujeme za dostatečnou a to i  vzhledem k tomu, že
se vztahuje na zaměstnance v pracovním a nikoliv ve služebním poměru. Tatopřipomínka je zásadní.
Rovněž nové vymezení spolehlivosti je nesystémové, nelogické a diskriminu-
jící. Institut spolehlivosti je výjimečně uveden ve speciálních zákonech (např.
zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon o
zbraních). Zpracovatelem návrhu zákona byl využit § 23 zákona o zbraních,
kdy se jedná o speciální ustanovení týkající se oblasti zbraní a střeliva. V pří-
padě obecní policie se však nejedná o obdobnou situaci. Strážníci v řadě pří-
padů, např. vzhledem k celkové bezpečnostní situaci, nejsou  vybaveni služeb-
ní zbraní..  Podle našeho názoru  navržená úprava porušuje  základní práva
občanů, která jsou zaručená ústavním pořádkem ČR. Současnou právní úpravu
spolehlivosti považujeme za  dostatečnou a to i vzhledem k tomu, že se vz-
tahuje na zaměstnance v pracovním a nikoliv ve služebním poměru. Tatopřipomínka je zásadní.
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Z důvodů uvedených výše trváme na zachováni stávající platné úpravy
bezúhonnosti a spolehlivosti.Tato připomínka je zásadní.
K bodu 9.- §4c
Ustanovení § 4c odst.2 se zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1.
Strážníci obecní policie jsou zaměstnanci v pracovním poměru a ne ve služeb-
ním poměru. Není dán věcný důvod pro úpravu zvláštní zdravotní způsobilosti
strážníků. Náročnost výkonu tohoto povolání z hlediska zdravotního stavu
strážníka je způsobilý posoudit lékař závodní preventivní péče. Tatopřipomínka je zásadní.
K bodu 9 - § 4d odst.4
V ustanovení §4d se slovo „provést“ nahrazuje slovem „ zajistit“ 
Je na rozhodnutí obce, zda školení provede ve svém školícím zařízení nebo
školení zajistí u jiného subjektu. V praxi se jedná zejména o menší obce, které
nemají vlastní školící zařízení a školení si zajišťují ve školícím zařízení jiného
subjektu. Námi požadovaná změna reaguje na stávající praxi a současně i na
podmínku uvedenou v návrhu zákona, že se musí jednat o školící zařízení s
akreditací u Ministerstva školství. Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 9. - § 4d odst. 8
Podle navržené úpravy, pokud čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky nebo
se  ke  zkoušce  nedostaví  bez  řádné omluvy, zašle ministerstvo protokol o zk-
oušce obci s vyznačením těchto skutečností. Zákon již však nestanovuje co je
řádnou a „neřádnou“ omluvou. V praxi to tedy bude znamenat, že bude záležet
na úvaze úředníka ministerstva. Pokládáme úpravu za nevyhovující.
Požadujeme text upravit ve smyslu   uvedené připomínky. Tato připomínka jezásadní.
K bodu 9. -  § 4e
Navržená úprava týkající se platnosti osvědčení zůstala stejná jako v součas-
ném zákoně o obecní policii, tedy 3 roky. S tím se zásadních důvodů nesou-
hlasíme.
Povinnost získávat osvědčení o odborné způsobilosti ke specializované pra-
covní činnosti na základě předepsané zkoušky je právními předpisy stanovena
jednak u oborů technických, jednak pro výkon některých správních činností. 
V technických oborech, kde by chybný pracovní úkon mohl ohrozit nejen
samotného pracovníka, ale i jiné osoby a jejich majetek, právní předpisy často
vyžadují,  aby pracovník svou kvalifikaci osvědčoval složením příslušné zkou-
šky opakovaně ve stanovených termínech, obvykle tříletých. Tak je tomu např.
u osvědčení pro řízení prací na elektrických zařízeních nebo u obsluh ply-
nových zařízení. V uvedeném případě je opakované ověřování odborné způso-
bilosti na místě.
Ve veřejné správě není zákonem ani jiným právním předpisem stanovena
povinnost úředníků obnovovat si osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti k
výkonu správních činností stanovených právním předpisem, v pravidelných in-
tervalech opakovaným komisionálním přezkušováním. Jako příklad uvádíme
úředníky územních samosprávných celků, u nichž je zvláštní odborná způso-
bilost a zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost upravena v  zákoně o
úřednících územních samosprávných celků a to v § 21 a v § 24. Úředníci územ-
ních samosprávných celků  vykonávají příslušnou zkoušku, potřebnou k
ověření jejich zvláštní odborné způsobilosti  pro trvalý výkon příslušných
správních činností, pouze jedenkrát a platnost osvědčení, které jim bylo vy-
dáno, není časově omezeno. 
Rovněž příslušníci bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, skládají pouze jednu základní komisionelní
zkoušku. Zákon ji v § 12 označuje jako služební zkoušku a jejím účelem je
ověřit, zda má příslušník bezpečnostního sboru znalosti potřebné pro zařazení
do služebního poměru na dobu neurčitou. Písemné osvědčení o úspěšném
vykonání zkoušky nemá časově omezenou platnost. 
Odlišná právní úprava zkoušky odborné způsobilosti strážníků  obecních poli-
cií, kteří jako jediná skupina zaměstnanců veřejné správy, a na rozdíl od pří-
slušníků bezpečnostních sborů, musí v pravidelných intervalech opakovaně
získávat osvědčení o odborné způsobilosti, se jeví jako neodůvodněná a
diskriminující dotčené zaměstnance. Je proto nejen zaměstnanci obcí za-
řazenými do obecních policií oprávněně kritizována. Vyjma výše uvedeného
také z důvodů, že vyvolává určitou existenční nejistotu, když tréma, indispo-
zice nebo i náhoda při opakování zkoušky každý třetí rok u nich mohou vést ke
ztrátě zaměstnání.
Vzhledem k výše uvedenému proto požadujeme, aby osvojení  odborné způ-sobilosti  u strážníků obecní policie probíhalo ve dvou stupních a aby bylospojeno s výukou a výcvikem v akreditovaném školském zařízení, garan-tujícím odpovídající úroveň a délku vzdělávacího procesu.Prvý stupeň by spočíval v základní výuce a výcviku a byl by předpokladem
pro to, aby strážník mohl vykonávat oprávnění a povinnosti strážníka obecní
policie. Osvědčení vydané na základě úspěšného složení zkoušky by mělo tak
jako dosud platnost pouhé tři roky. Druhý stupeň osvojení potřebné kvalifikace by měl být dosažen po tříletém
působení   ve  funkci  strážníka  a  ověřen před uplynutím této doby opětnou
zkouškou, v níž by měl strážník prokázat teoretické i praktické znalosti odpoví-
dající jeho zkušenostem z dosavadního výkonu této funkce a svou způsobilost
funkci strážníka trvale zastávat.Získané osvědčení by mělo mít platnost časově neomezenou tak, jak je tomu
například u úředníků územních samosprávných celků vykonávajících správní
činnosti stanovené právním předpisem a příslušníků bezpečnostních sborů. 

Vzdělávací proces strážníků obecní policie by tím nebyl uzavřen, neboť časté
změny právních předpisů vyžadují, aby s nimi byli průběžně seznamováni a
doškolováni. Obci by proto měla být zákonem uložena povinnost pravidel-ně prohlubovat kvalifikaci svých strážníků. Žádáme, aby § 4e a související další ustanovení návrhu zákona bylypřepracovány ve smyslu našeho návrhu. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 10. - § 5 odst. 2
V navrhovaném odstavci jsou použity dva neurčité právní pojmy, a to „zá-
važným způsobem“ a „bez řádné omluvy“. Jejich posouzení bude opětovně na
úředníku ministerstva. Výsledek tohoto posouzení však bude mít v negativním
případě za následek odejmutí osvědčení. Předmětné ustanovení požadujeme
upravit ve smyslu naší připomínky. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 11. - § 5a odst. 1
V § 5a odst. 1 se slova „je povinna“ nahrazují slovem „může“.
Souhlasíme s převedením zaměstnance v některých případech na jinou práci,
ale s ohledem na dobu trestních řízení (např. několik let), nebo s ohledem na
skutečnost že se trestní stíhání může týkat nedbalostního trestného činu, který
nemá souvislost s výkonem povolání, se nám stanovená povinnost převést zdá
nevhodná. Dále požadujeme upravit možnost převést zaměstnance při zajištění
zbrojního průkazu. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 16. - § 8 odst. 2
V §8 odst.2 se zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1
Nesouhlasíme s navrženou úpravou. Vztahy obecní policie a Policie ČR jsou
založeny na principu spolupráce a ne nadřazenosti či nadřízenosti a opačně. Je
tím dle našeho názoru zasahováno do samostatné působnosti obce. Rovněž není
jasné kdo bude posuzovat co je v konkrétním případě „maření úkolu“ a jak a od
koho se o této informaci strážník dozví. Požadujeme změnu dikce ustanovení
odst.2 ve smyslu výše uvedeného. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 20. -  § 11 odst. 1
V § 11 odst. 1   se slova „k sepsání zápisu o podaném vysvětlení“  nahrazují
slovy, která zní „k sepsání zápisu o podání vysvětlení“. 
Navrhované ustanovení zákona stejně jako současná právní úprava obsahuje
podle našeho názoru špatný termín „o podaném vysvětlení“, který s ohledem na
možný jazykový právní výklad může být příčinnou špatných právních výkladů.
Mohlo by to znamenat, že by srážník byl oprávněn vyzvat  osobu, aby se
dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení pouze za
předpokladu, že podání vysvětlení již v minulosti proběhlo. Navržená změna
pouze koresponduje se stejným zněním zákona o policii. Tato připomínka jezásadní.
K bodu 44. -  § 17a
Ustanovení § 17a se označuje jako §17b.
Zásadním způsobem nesouhlasíme s vynětím oprávnění strážníka použít tech-
nických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Podle našeho názoru se jedná
o efektivní, účinný a nejvíce rozšířený prostředek směřující k odhalení přes-
tupku a jeho pachatele. Nesouhlasíme se zdůvodněním uvedeným v důvodové
zprávě z následujících důvodů. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o přes-
tupcích nezná objektivní odpovědnost nelze souhlasit se zdůvodněním uve-
deným v písm. a) důvodové zprávy. V řadě případů je zjištěna osoba, která
vozidlo neoprávněně zaparkovala a byla rozdílná od provozovatele či vlastníka
motorového vozidla. Tato připomínka je zásadní.
K bodu 44. - § 17a
U navrhovaného § 17a je uveden v poznámce pod čarou 15a) u § 16 neexistu-
jící odstavec. Tento paragraf předmětného zákona má pouze 8 odstavců.
Požadujeme provést potřebnou úpravu. Jedná se o odstranění legislativně tech-
nického pochybení..
K bodu 57 - §27 odst.2
Není zřejmé jakým způsobem bude ministerstvo vykonávat dozor nad způso-
bilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto nebo jiného
zákona. Máme pochybnosti o tom, zda je ministerstvo oprávněno k výkonu do-
zoru podle odstavce 2. Zřízení a vlastní činnost obecní policie je samostatnou
působností obce, na kterou stát finančně nepřispívá. Navíc obec nemá povin-
nost obecní policii zřídit. Dle našeho názoru by dozor měl proto být ve výlučné
pravomoci zastupitelstva obce, které si za tím účelem může zřídit (jmenovat)
komisi (výbor). Tato připomínka je zásadní.K Části čtvrté – Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně něk-terých souvisejících zákonů 
K bodu 2 - § 45 nově navržený odst.12
V ustanovení odstavce 12 se slova „ od jiné právnické nebo fyzické osoby“
zrušují. 
Považujeme za nepřípustné, aby se na zajištění činnosti policie finančně
podíleli právnické a fyzické osoby. Z podstaty činnosti policie vyplývá, že je
především represivním orgánem. Musí být proto finančně i jinak zcela nezávis-
lá na právnických a fyzických osobách. Je povinností státu, aby její činnost
dostatečným způsobem finančně zajistil. Tato připomínka je zásadní.
V Praze dne 4. 12. 2007

Alena Vondrová
předsedkyně OS
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Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu věcného záměru zákona o Finanční a celní správě 
Obecně k návrhu: 
OS ze zásadních důvodů nesouhlasí s navrhovanou integrací daňové a celní správy.
Za  závažné koncepční pochybení považujeme neexistenci analýzy efektivity stáva-
jící daňové a celní správy, která měla předcházet rozhodnutí o změně v systémech
daňové a celní správy. Předkladatelem zvolený model po-kládáme za velmi riskant-
ní nejen z hlediska dopadů na příjmovou stranu veřejných rozpočtů, ale i s ohledem
na negativní ekonomické dopady na některé právnické  a fyzické osoby, které sám
předkladatel připouští. Za hrubou systémovou chybu  pokládáme skutečnost, kterou
přiznává sám předkladatel, že při přípravě návrhu nebyla zvažována alternativní
řešení. Přitom alternativní řešení existují a minimálně jedno z nich, ke kterému se
přiklání  také  OS,  bylo realizováno v sedmi členských zemích EU, kde se v praxi
osvědčilo. Máme na mysli řešení, které předpokládá sloučení Generálního ředitelství
celní správy a Ústředního finančního a daňového ředitelství a zachování obou
dalších stupňů daňové (FŘ a FÚ) a celní správy (CŘ a CÚ). Námi navrhované řešení
by zachovalo dosavadní stabilitu daňové a celní správy, umožnilo by další optima-
lizaci celní správy i modernizaci daňové správy a nemělo by žádné negativní eko-
nomické dopady a další rizika. 
Ze záměru integrace daňové a celní správy tak, jak je pojat v návrhu věcného záměru
zákona, je patrný zásadní negativní dopad na současnou celní správu a potenciál bu-
doucí role celní stráže se jeví jako výrazně omezený. Reálně tak hrozí, že dojde ke
ztrátě současných atributů celní správy, zejména jako znalostní, akceschopné a me-
zinárodně uznávané organizace s  připravenými odborníky. Celní stráž tak může být
vnímána jako pouhý pomocný „kontrolní či asistenční“ útvar v rámci nové soustavy
orgánů. Význam kontrolních, ochranných a dalších funkcí celních orgánů nemůže
být z pohledu budoucí role celní stráže neodůvodněně snižován a tomuto orgánu
musí být poskytnuty adekvátní prostředky a zdroje pro oblast vymáhání práva. 
Z výše uvedených důvodů proto nesouhlasíme s extrémní redukcí počtu  funkčních
míst celní správy (redukce počtu funkčních míst z dnešních 6899 na 2500 tj. snížení
počtu funkčních míst o 53,3%) a z toho vyplývající redukcí počtu  poboček inspek-
torátů CS (33 poboček z toho 4 na letištích v Brně, Mošnově, Pardubicích a
Karlových Varech), která ve svých důsledcích v praxi povede zejména k omezení
kontrolních a asistenčních činností celní správy stanovených zákonem a k oddálení
dostupnosti služeb pro občany.
Nedostatečné personální obsazení povede k tomu, že zejména výše uvedené,
zákonem stanovené, kompetence  celní správy budou pouze formální, což ostatně
připouští sám předkladatel. Za alarmující v této souvislosti proto pokládáme konsta-
tování předkladatele v části VI. 6.17, že, citujeme: „Vzhledem k oslabení role celní
správy (ve formě celní a finanční stráže) jako subjektu, jehož činnost není pouze
fiskální, ale plní specifické funkce ekonomické politiky státu (viz. 6.3.), lze očeká-
vat kladné i záporné ekonomické dopady integrace. V oblasti ochrany duševního
vlastnictví může dojít omezením činnosti současné celní správy nebo zvýšením ná-
kladů na kontrolní činnosti (z důvodu snížení počtu dislokací celních orgánů) k
snížení efektivnosti při plnění mezinárodních závazků ochraňujících výsledky
duševního vlastnictví. Negativním ekonomickým efektem pak může být výpadek
výnosů majitelů ochranných známek. Analogická úvaha platí v případě činností sou-
visejících s regulacemi negativních externalit současnými celními orgány např. v
oblasti kontrol, obchodu s odpady a nelegální zaměstnanosti…“. Pokud sám před-
kladatel připouští tak závažné záporné ekonomické dopady integrace, je to
dostatečný důvod pro to, aby navrhovaná integrace  nebyla realizována.
Obdobně lze konstatovat, že pokud sám předkladatel uvádí, že „kladný efekt min. v
řádu stovek mil. Kč ročně souvisí se snížením administrativních nákladů a op-
uštěním některých činností celní správy, čímž v konečném důsledku dojde ke snížení
dodatečného daňového břemene soukromého sektoru“, pak je zcela na místě otázka,
zda takovým způsobem dosažený efekt je skutečně ekonomicky efektivní a žádoucí
zejména vezmeme-li v úvahu vyvolané náklady v řádu miliard Kč související s
navrhovanou integrací daňové a celní správy a ekonomické dopady na právnické a
fyzické osoby v souvislosti   s omezením  kontrolních činností celní správy. 
V této souvislosti upozorňujeme také na to, že předkladatel bez předchozí analýzy
navrhuje převod některých agend doposud vykonávaných celními orgány na jiné
státní orgány Výkon  těchto kompetencí v gesci jiného resortu může být naopak ná-
kladnější a méně efektivní, protože celní orgány tyto kompetence vykonávají, s
výjimkou kontroly výkonového zpoplatnění, jako součást integrovaných kontrol.
Tuto skutečnost nevzal předkladatel vůbec na vědomí. 
Návrh předpokládá rozšíření trestněprávní kompetence celní správy na trestné činy
týkající se všech daní. Pokud by měla platit navržená redukce počtu funkčních míst
celní správy stane se rovněž rozšíření trestněprávní kompetence celní správy ryze
formální záležitostí. 
Zásadně nelze souhlasit s řízením bezpečnostního sboru (celní stráže) civilní osobou
včetně jmenování vedoucích služebních funkcionářů  způsobem, jak je navrhováno.
Návrh je v přímém rozporu s koncepcí zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů v platném znění. Nelze  proto předpokládat  změnu
tohoto zákona.
Zásadně nesouhlasíme rovněž s navrhovanou optimalizací počtu  finančních úřadů
(dále jen FÚ) a z toho plynoucí  transformací současných 199 FÚ na 93 FÚ a to na
principu stávajících okresů včetně transformace zbývajících 106 FÚ na pobočky

příslušných FÚ. Dle našeho názoru je řada budoucích FÚ pro realizaci navrhované
transformace nedostatečně materiálně-technicky vybavena. Navrhovaná transforma-
ce si, dle našeho názoru, vyžádá značné dodatečné finanční náklady. (Totéž platí i o
dopadech přesunu správy spotřebních a energetických daní a správy cel z celní na
daňovou správu). Za zásadní vadu návrhu proto pokládáme absenci vyčíslení nák-
ladů spojených jak s  transformací, tak i s přesunem správy spotřebních a ekologic-
kých daní a správy cel.
Lze důvodně předpokládat, že v důsledku navrhované transformace, a zejména v
důsledku přesunu správy spotřebních a ekologických daní,  kde  reálně  navíc hrozí
nebezpečí nedostatečného personálního vybavení, dojde minimálně v přechodném
období k destabilizaci výběru daní. Riziko poklesu výběru daní  považujeme za této
situace za velmi vysoké, což ostatně připouští i   předkladatel. Je značně pochybné,
zda výsledná změna přinese v konečném efektu zvýšení výběru daní, snížení ad-
ministrativních nákladů, omezení daňových úniků a větší uživatelský komfort
daňovým subjektům. 
Vzhledem k výše uvedenému pokládáme za velmi sporné až deklaratorní tvrzení
předkladatele v části III bodu 3.6. návrhu, citujeme: „Cílem změn, které tento věcný
záměr navrhuje, je vybudovat moderní integrovanou daňovou a celní správu s
vysokou efektivitou a produktivitou, která klade důraz na dobrovolné plnění fi-
nančních a jiných povinností vůči státu a vykazuje vysokou kvalitu služeb kompe-
tentních a motivovaných daňových a celních úředníků, za existence vzájemné
důvěry těchto úředníků a subjektů, vůči nimž daňová a celní správa vykonává své
kompetence“. Obdobně lze významně pochybovat i o oprávněnosti tvrzení uve-
deném v bodu 6.1 části VI. a to, že , citujeme „Cílem navrhované právní úpravy je
úspora výdajů, omezení daňových úniků (v důsledku sjednocení vyhledávací a pá-
trací činnosti) a modernizace organizace ve vztahu k poskytování služeb veřejnosti“. 
Navrhovaná redukce personálního vybavení celní stráže v praxi povede k tomu, že
vyhledávací, pátrací a kontrolní činnost bude omezena, což v konečném důsledku
povede nikoliv k omezení daňových úniků, jak tvrdí předkladatel, ale naopak k pod-
poře daňových úniků. Není ve veřejném zájmu, aby integrace ve svých důsledcích
vedla mimo jiné také ke zvýšení možnosti daňových úniků, k snížení ochrany
spotřebitele a z toho vyplývajícím dalším negativním jevům.
Výše uvedené  i další důvody nás vedou k přesvědčení, že zvolený způsob integrace
daňové a celní správy je ve svých důsledcích ekonomicky neefektivní a je ve
skutečnosti v rozporu s veřejným zájmem. Požadujeme proto, aby návrh věcného záměru zákona o Finanční a celní správěbyl stažen a přepracován ve smyslu výše uvedených připomínek.
Trváme na zpracování hodnocení dopadu regulace (RIA) především proto, že
navrhovaný způsob integrace má ve svých důsledcích, jak jsme výše uvedli, značné
ekonomické dopady jak na státní rozpočet, tak na právnické a fyzické osoby a to dle
našeho názoru v řádu miliard Kč. Skutečnost, že příprava zákona byla započata před
1. listopadem 2007  nemůže být v tak závažném případě, jakým navrhovaná inte-
grace daňové a celní správy je, důvodem pro nezpracování RIA. Všechny připomínky jsou zásadní.K některým částem podrobněji: K části II zvláště bodu 2.3 
K „vnitřní“ efektivitě daňové správy by významně přispěla větší elektronizace
správy daní. Zavedení povinnosti podávat  přiznání elektronicky alespoň pro některé
daňové subjekty by nepochybně mělo značný vliv na počty systemizovaných míst a
snížilo by stávající administrativní náklady. Není zřejmé co vede předkladatele k
závěru, že všeobecný konsensus ve věci elektronizace správy daní nelze v
přiměřeném časovém horizontu očekávat, přestože i on sám připouští, že elektro-
nizace správy daní je z dlouhodobého hlediska perspektivním trendem. 
Vytvoření jediné účetní jednotky pro celou daňovou soustavu povede nepochybně k
racionalizaci některých obslužných činností, k úspoře počtu systemizovaných míst a
s tím spojených administrativních nákladů. O těchto úsporách, byť ne tak význam-
ných, jako v předchozím případě, se návrh nezmiňuje. 
Nesouhlasíme s návrhem, aby pracoviště FÚ byly zřizovány vnitřními akty řízení.
Trváme na tom, aby pracoviště FÚ byly nadále zřizovány cestou vyhlášky MF. K části III
K bodu 3.3
Viz obecná část našeho stanoviska. Vytvoření Specializovaného finančního úřadu je
nepochybně žádoucí. Jeho absenci lze považovat za slabinu jinak funkčního systé-
mu   daňové správy. O jeho potřebě se hovoří již několik let. Není nám zcela jasné,
proč k ustavení úřadu dosud nedošlo. V této souvislosti upozorňujeme, že k omezení
daňových úniků by  rovněž přispěla změna některých právních předpisů, zejména
trestního zákona. Neplacení daní by mělo být trestným činem, zatím tomu tak je
pouze  v případě daně ze závislé činnosti.
K bodu 3.35 a 3.38 
Předpokládané činnosti budou jen obtížně a omezeně realizovatelné z důvodů ne-
dostatečného personálního vybavení celní stráže a z toho plynoucí organizační struk-
tury (na1 inspektorát celní  a finanční stráže by připadalo cca 22 FÚ).  Zajištění
některých činností bude z výše uvedených důvodů v některých případech také fi-
nančně značně nákladné. Viz též obecná část stanoviska. 
Všechny připomínky jsou zásadní.
V Praze dne 27. 11. 2007

Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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Informace předsedkyně
Pokračování ze strany 1
srovnává A. počet daňových plateb,
B. čas potřebný ke splnění daňových
povinností a C. celkové daňové za-
tížení (to zahrnuje pět typů daní: daň
z příjmů, sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění, majetkové daně,
DPH a další daně jako například
obecní či spotřební daně). Všechny
výše uvedené indikátory A+B+C
pak určují celkovou výhodnost
daňového systému jednotlivých
zemí.
2) Typické pro projednávání reformy
veřejných financí na podzim roku
2007 bylo, že se výsledně jednalo o
novou novelizaci již opakovaně no-
velizovaných zákonů, kdy místy
ztráceli přehled i zasvěcení zákon-
odárci.
----
Snížení časového zatížení respon-
dentů zjednodušením daňové ad-
ministrativy v českých podmínkách
může přinést možná větší efekty, než
problematické a plošné redukce za-
městnanců, který tento těžkopádný a
neefektivní daňový kolos bezcílně
obsluhují. Je zřejmé, že bez
vyčíslení nákladů poplatníků spo-
jených se splněním daňových povin-
ností není možné stanovit, jak je
český daňový systém efektivní a kde
jsou jeho hluchá místa, kde je přeza-
městnanost a kde se naopak kriticky
nedostává odborníků.
Proto ČMKOS požaduje zpracování
hluboké a nezávislé analýzy efekti-
vity současné podoby české daňové,
odvodové, pojistné a celní legisla-
tivy, včetně organizačních schémat a
personálního zajištění, její kompara-
ci s moderními systémy uplatňo-
vanými v jiných zemích, a to jako
výchozího podkladu pro budoucí re-
formu výkonu daňové, odvodové,
pojistné a celní agendy. „ ……..
Závěrem, pak ČMKOS ve svém
stanovisku uvádí, citujeme: 
„Výše uvedené i další důvody vedou
ČMKOS k přesvědčení, že navrho-
vaná podoba integrace daňové a cel-
ní správy nemá oporu v analýze
předností a nedostatků současného
stavu, chybí jí potřebná dlouhodobá
vize a z toho plynoucí koncepce a
hrozí být ve svých důsledcích eko-
nomicky neefektivní a je ve
skutečnosti v rozporu s veřejným
zájmem. Proto požadujeme, aby byl
návrh věcného záměru zákona o
Finanční a celní správě stažen a
zásadně přepracován ve smyslu výše
uvedených připomínek“.
4. 12. 2007 proběhlo vyrovnání
připomínek. Z jednání  nepřímo vy-
plynulo, že návrh věcného záměru
zákona byl zpracován především na
základě politického a nikoliv  věc-
ného zadání. Tím lze částečně
vysvětlit proč zásadní připomínky
OS nebyly předkladatelem zohled-
něny a návrh bude s rozporem před-
ložen vládě k projednání. OS bude
ve věci dále jednat a to na všech, v
úvahu přicházejících, úrovních.
Vzhledem k závažnosti a ekono-

mickým dopadům navrhované inte-
grace daňové a celní správy bylo
stanovisko OS k návrhu  věcného
záměru zákona o Integraci daňové a
celní správy postoupeno také
předsedovi a místopředsedovi
rozpočtového výboru PS PČR.
OS, společně s podnikovým vý-
borem odborových organizací  celní
správy, požaduje zpracování
analýzy, jejíž výsledkem bude
stanovení nezbytného počtu
funkčních míst pro jednotlivé
agendy celní správy. Cílem je
získání objektivních informací o
skutečné  potřebě funkčních míst k
zajištění všech zákonem sta-
novených kompetencí celní správy.
Na potřebě  zpracování analýzy se
shodli předseda podnikového
výboru celní správy a předsedkyně
OS s náměstkem ministra financí
pro daně a cla na společném jednání
dne 6. 12. 2007 Předmětem jednání
byla problematika integrace daňové
a celní správy z hlediska celní
správy. Bylo dohodnuto, že obdobné
jednání týkající se daňové správy se
uskuteční  v lednu příštího roku.
� Jak jsme informovali v před-
chozím čísle NOS byl v průběhu
listopadu  do připomínkového řízení
postoupen návrh paragrafového
znění zákona o Policii ČR a o
Inspekci policie. Současně s
návrhem uvedeného zákona byl do
vnějšího připomínkového řízení
předložen,  s předchozím návrhem
zákona související, návrh zákona o
změnách zákonů v souvislosti s při-
jetím zákona o Policii České repub-
liky a o Inspekci policie. OS zpraco-
val k oběma návrhům zákonů
stanoviska, která zohlednila většinu
připomínek, které OS obdržel od
některých ZO, zejména od ZO
sdružujících  zaměstnance obecní
policie. S dotčenými ZO byly
konzultovány  návrhy stanovisek OS
k oběma návrhům zákonů,  přede-
vším však připomínky OS k návrhu
změnového zákona respektive k té
části návrhu zákona,  která se týkala
novely   zákona o obecní policii.
Stanoviska OS k oběma návrhům
zákonů zveřejňujeme na jiném místě
v plném znění. 
12. 12. 2007 proběhlo vyrovnání
zásadních připomínek OS k oběma
návrhům zákonů. V případě návrhu
zákona o Policii ČR a o Inspekci
policie nebyly předkladatelem ak-
ceptovány připomínky vztahující se
k rozšíření působnosti zákona také
na zaměstnance v pracovním po-
měru zařazené v Policii ČR a
Inspekci policie. OS nadále zásadně
nesouhlasí, aby  zákon o Policii ČR
a o Inspekci policie byl, jak vy-
plynulo z jednání, speciálním
zákonem k zákoníku práce  upravu-
jícím další povinnosti zaměstnanců
v pracovním poměru zařazených v
Policii ČR a v Inspekci policie. OS
rovněž zásadně nesouhlasí, aby na
tuto skupinu zaměstnanců byla vzta-
žena působnost Inspekce policie.

Stejně tak OS nadále trvá na tom,
aby nebyl zaveden institut ověřování
odolnosti proti protiprávnímu jed-
nání tzv. zkouška spolehlivosti. Tyto
zcela zásadní připomínky kon-
cepčního charakteru  nebyly před-
kladatelem akceptovány. OS  proto
ve věci bude dále jednat jak s mi-
nistrem vnitra, tak s předsedou
výboru pro bezpečnost PS PČR.
Uvedené zásadní připomínky znovu
uplatní při projednávání návrhu
zákona v PS PČR. Vzhledem k zá-
važnosti připomínek postoupil OS
stanoviska OS k oběma návrhům
zákonů předsedovi Výboru pro
bezpečnost PS PČR. 
V případě návrhu změnového
zákona byly některé zásadní
připomínky OS předkladatelem ak-
ceptovány. Dosud nebyly zcela vy-
pořádány zásadní připomínky k
návrhu ustanovení  upravující bez-
úhonnost a spolehlivost.  Dikce
obou ustanovení bude předkla-
datelem upravena. OS si vyhradil
možnost vyjádřit se definitivně k
oběma  ustanovením až poté, co ob-
drží  návrh konečného znění obou
ustanovení. Předkladatel neakcepto-
val zásadní nesouhlas OS se zave-
dením institutu zvláštní zdravotní
způsobilosti. Zásadní nesouhlas
vyslovil také k návrhu OS omezit
zkoušky odborné způsobilosti. OS
proto bude ve věci postupovat stej-
ným způsobem jako v případě
návrhu zákona o Policii ČR a o
Inspekci policie. 
Návrh obou zákonů bude vláda pro-
jednávat v lednu příštího roku.
� V současné době připravuje mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí
návrh paragrafovaného znění zákona
o zřízení Národního úřadu pro za-
městnanost a sociální správu. Návrh
zákona bude předložen do vnějšího

připomínkového řízení do konce
března příštího roku. Účinnost
zákona se předpokládá 1. 1. 2009. V
současné době  se již  v rámci minis-
terstva práce a sociálních věcí  řeší
technická a organizační stránka
připravované transformace. OS
požádal ministerstvo o možnost
konzultace personálních otázek sou-
visejících s připravovanou transfor-
mací úřadů práce a  převodem
agendy sociálně právní ochrany dětí
a dávkových agend   do působnosti
nového úřadu. V této věci bude jed-
nat předsedkyně OS s ministrem
práce a sociálních věcí. 
� Vzhledem k tomu, že na OS se
stále obracejí zaměstnanci veřejné
správy a služeb s dotazem, zda bu-
dou valorizovány stupnice pla-
tových tarifů pro rok 2008, znovu
tímto sdělujeme, že pro rok 2008 ne-
dojde k valorizaci stupnic platových
tarifu jak u zaměstnanců veřejných
služeb a správy odměňovaných po-
dle zákoníku práce, tak i příslušníků
bezpečnostních sborů odměňo-
vaných podle zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních
sborů. Důvody jsme opakovaně
uváděli v předchozích informacích
předsedkyně OS zveřejněných v
NOS. Důvodem je nedostatečně
navýšený objem prostředků na platy
pro rok 2008, který neumožňuje va-
lorizaci stupnic platových tarifů,
neboť část z těchto finančních
prostředků musí být použita na
zabezpečení postupu do vyšších pla-
tových stupňů. Tato skutečnost vy-
plynula jak z jednání předsedkyně
OS s ministerstvem práce a sociál-
ních věcí a ministerstvem vnitra, tak
i z vlastního šetření OS. 
V Praze dne 14. 12. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS

Odbory vzkazují ministrům proevropskou zaměstnanost
Generální tajemník ETUC J. Monks 5.
prosince adresoval vzkaz ministrům,
kteří se účastnili zasedání o zaměst-
nanosti a sociální politice:
„Schválením navržené směrnice o
dočasných pracovnících můžete
rozšířit tolik potřebnou ochranu pro
několik milionů lehce zranitelných pra-
covníků. Můžete znovu oživit
myšlenku o efektivní sociální Evropě.
Německo by se nemělo sklánět před
britskými hrozbami, které tvrdí, že
takové schválení by bylo velmi
rizikové pro Reformní smlouvu. Tato
směrnice by byla pozitivním a ne nega-
tivním krokem pro Evropu z pohledu
pracujících občanů. Vážím si práce
našich poboček v Británii, Německu,
Irsku a na Maltě, ve snaze dokázat
svým vládám význam tohoto kroku.
Zároveň nepodepisujte žádné návrhy
na úpravu (zhoršování) směrnice o pra-
covní době. Takové schválení by vlast-
ně signalizovalo to, že Sociální Evropa
se vzdává možnosti regulovat oblast
zaměstnanosti.  Takový krok by byl
krokem zpět pro celou Evropu“.   

ETUC je znepokojen “jestřábími”zprávami z Evropské centrálníbanky
Na zasedání vedoucí rady Evropské
centrální banky (ECB) diskutovali jed-
notliví členové rady o možnosti
zvýšení klíčové úrokové sazby. ETUC
s tímto návrhem nesouhlasí a naopak
vyzývá ECB ke snížení této sazby,
jakožto reakce na začínající
hospodářské zpomalování. Při uvážení
toho, že tříměsíční mezibankovní sazba
vylétla až na 4,86 %, finanční krize
neustále narůstá. Vyšší cena peněz, uta-
hování podmínek na čerpání úvěru a
nadhodnocené euro jsou na nejlepší
cestě zpomalit ekonomiku EU. Aby ne-
došlo ekonomickému poklesu je tedy
třeba sazby snížit. Zástupce generální
tajemníka ETUC, Reiner Hoffmann, k
tomu řekl: „Prezident ECB volá po
ukončení indexování mezd k cenám.
Faktem je, že takové indexování mezd
již v eurozóně z 99 % vymizelo.
Neexistuje tedy žádné inflační
nebezpečí ze strany mezd“.
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Otevřený dopis představitelů Evropské unie a vlád, národním parlamen-tům, institucím EU a evropským politickým stranám.V Bruselu, 8.-9.listopadu 2007Budoucnost Evropy -- starost občanů
Příští týden podepíší hlavy států a vlád Evropské unie Lisabonskou smlouvu.
EU letos oslavovala své padesátiny. Od roku 1957 Evropská unie postoupila
od hospodářské spolupráce k politické unii, která má vliv na životy téměř 500
milionů občanů. Tento vývoj také přináší povinnosti pro evropské politické
představitele. Shovívavý konsensus, který existoval v počátcích musí být
proměněn na konsensus zasloužený aktivně v dialogu s evropskými občany.
Zapojení občanů do evropského systému je více než kdykoli jindy věc funda-
mentální. Nechceme-li, aby občané opět zběhli od evropských voleb v roce
2009, političtí představitelé musí obnovit důvěru občanů v evropský projekt a
ukázat, že jim záleží na zahrnutí občanů do rozhodovací mašinérie.
Plán D spuštěný místopředsedkyní Komise Margot Wallströmovou reagoval
na tuto výzvu novým způsobem. Kofinancoval sérii projektů zaměřených na
poznání, jak mohou být obyčejní občané zapojeni do rozhodování v EU a jak
vidí budoucnost EU. Tato činnost je v souladu se základní hodnotou EU v 21.
století, totiž s aktivním občanstvím.
Mezinárodní evropské hnutí, Nadace krále Baudouina, Notre Europe,
Deutsche Gesellschaft, Evropský dům Budapešť a CENASCA-CISL s velkou
sítí partnerů z celé Evropy se aktivně účastní na Plánu D. Série debat, konzul-
tací, průzkumů a akcí na nejnižší úrovni, zaměřených na konzultaci s občany
o jejich představách o Evropě je pořádána v řadě členských států, zatím co po-
radní průzkumy a konzultace probíhají v celoevropském měřítku.
Tisíce občanů se účastnilo na těchto projektech v celé Evropské unii roku
2007. Přes 250 z nich se shromáždilo v Bruselu 8. a 9. prosince, aby projed-
nali hlavní body, které se vyjevily v plánu D. Účastníci se jasně shodli na tom,
že by se mělo vytvořit více takovýchto příležitostí k tomu, aby byli občané
zahrnuti do debaty o budoucnosti Evropy.
Tyto body strukturovali do tří témat:
1. Lidské aspekty globalizace.
2. Rozšiřování, politická integrace a občanství EU.
3. Role EU na světové scéně.
Shrnuli své závěry do jediné sady doporučení (v příloze k tomuto dopisu).
Projednali tato doporučení s rozhodujícími představiteli institucí EU, jakož i
se současným portugalským a nastávajícím slovinským předsednictvem:
Mrs. Margot Wallström, Vice-President, European Commission, Mrs. Jillian
van Turnhout, Vice-President, European Economic and Social Committee, Mr.
Ivo Opstelten, Mayor of Rotterdam, Member of the Committee of Regions,
Mr. Pierre Jonckheer, Member of the European Parliament, Mr. Valter Lemos,
Portuguese Secretary of State for Education, Ambassador Igor Sencar
Permanent Representative of Slovenia, 
Vyzývají evropské politické strany, aby se vyjádřily k těmto doporučením se
svých programech a aby je diskutovaly s občany v přípravě na volby do evrop-
ského parlamentu v roce 2009.
Vyzývají hlavy států a vlád EU v jejich kapacitě evropských, ale také národ-
ních představitelů, aby brali tato doporučení v úvahu, a aby tak podporovali
rozvoj aktivního evropské občanství, bez něhož nemůže být skutečná politická
unie.
Žádají, aby dialog s občany o evropských věcech pokračoval a v budoucnu se
prohluboval.1. Dvacet sedm doporučení
1. Jelikož práce se považuje za rozhodnou dimenzi pro individuální emanci-
paci, systémy veřejné sociální péče by měly ochránit životní podmínky
občanů v přechodných obdobích, na příklad tím, že lidem poskytnou neza-
městnaneckou podporu při změně zaměstnání.
2. Občané očekávají větší aktivitu od EU v oblasti sociální politiky a sociál-ní soudržnosti, aby bojovala s černým trhem, omezila rozdíly ve mzdách,
prosazovala rovnost pohlaví, zmírnila následky nezaměstnanosti a učinila ak-
traktivnější pracovat déle před odchodem na odpočinek.
3. EU by měla prosazovat rovná práva, srovnatelný životní standard ve
všech členských zemích EU a pěstovat rovné příležitosti tím, že se budou har-
monizovat sociální a ekonomické politiky a model veřejné sociální péče ve
všech členských zemích.
4. Členské státy a EU by měly zajistit, že migranti budou mít stejná práva a
příležitosti a že budou mít přístup ke vzdělání a k práci, pokud budou za-
chovávat zákony, pravidla a hodnoty hostitelské země a pokud se zaváží k to-
mu, že se naučí jeho jazyku.
5. Evropská politika migrace, dosud založená jenom omezujících opatřeních,
by měla přistoupit k problému sofistikovaněji a zaměřit se na sociální a eko-
nomický rozvoj v zemích, o které jde. EU musí vyjasnit svůj přístup k
postavení ekonomických uprchlíků.
6. Migrace musí být potvrzena jako jeden z nejnaléhavějších problémů dneš-
ka a nemůže být řešena bez koherentní strategie rozvojové pomoci.
7. EU by měla zajistit, aby  národní učební plán jak v základních a středních,
tak i na vysokých školách zahrnoval část o demokracii a evropském občanství,
aby se zajistilo větší porozumění EU, jejích dějin a jejích příležitostí.
8. EU by měla vykazovat větší angažovanost v propagaci vzdělání obecně,
ale také specificky, co se týče evropských věcí, např. rozšiřováním existujících
EU programů vzdělávání nebo zavedením nových programů o EU, jakož i

zahrnutím evropského integračního procesu jako ústředního tématu v národ-
ních školních osnovách.
9. Výměnné programy potřebují větší podporu, aby vedly mladé lidi k
poznání významu jejich občanství EU v globálním kontextu.
10. EU by měla pomáhat zachování a respektování  různosti identit národů,
znalostí, zvyků a jazyků -- zároveň s rozpoznáním společných a sdílených
evropských hodnot.
11. Integrační strategie jako politika vzdělání, která zahrne EU do školních
osnov, podpoří vývoj evropské identity.
12. EU by měla dát prioritu vytvoření a komunikování nové "paměti" oEvropě, aby se opustily stereotypy spojované s některými zeměmi a dějinami
tak, aby všichni občané byli ceněni a abychom si vzájemně lépe rozuměli.
13. EU by měla rozšířit příležitosti pro aktivnější, přímou účast evropskýchobčanů všech společenských postavení při vytváření politik zavedením
pravidelných občanských projektů typu plánu D, debat, veřejných slyšení atd.
v EU, ale také na regionální a národní úrovni. Více transparentnosti -- více
vlivu pro evropské občany!
14. EU by měla zajistit, aby navrhovaná doporučení byla projednávána nejen
EU, nýbrž také tvůrci národních politik, nebo aby se stávala částí existujících
procesů vytváření politik (např. analýz dopadů či veřejných konzultací). EU by
měla nejen naslouchat, ale také se učit.
15. EU by se měla stát interaktivnější, přátelštější k občanům a inkluzivnější,
měla by lépe uznávat rostoucí význam regionálního přístupu k věcem a re-gionální identity. Nové a innovativní informační technologie by se měly uží-
vat tak, aby se zlepšila komunikace s občany, zejména s mladými lidmi.
Zvláštní pozornost musí být věnována často opomíjeným problémům rovnos-
ti pohlaví.
16. Změna klimatu a energetická bezpečnost nemohou být úspěšně řešeny
jenom na národní úrovni. EU by měla dostat větší pravomoci, aby vytvořila
společnou energetickou politiku a zajistila, aby členské země plnily závazky,
které na evropské úrovni učinily.
17. V globálním světě je rozumné, aby EU převzala větší odpovědnost, než má
dnes, na poli vojenských akcí, zahraniční pomoci a diplomatických vztahů.
EU by měla být schopna mluvit jedním lasem na globální úrovni při obhajobě
svých hodnot.
18. EU může být efektivnější než národní vlády v oblasti bezpečnostní poli-tiky a boje proti obchodování s drogami a kartelům.
19. EU by měla vést svět při ochraně prostředí a propagaci čisté energie.
20. Evropa by měla vyvinout silný hlas na globální scéně v oblasti společnýchzahraničních a bezpečnostních politik, které podporují mír, bezpečnost v
regionálních konfliktech, demokracii a respekt pro lidská práva a vytvořit
výrazný příklad pro celý svět, který uznává důležitost národního státu.
21. EU by měla projevit jednotnou frontu v mezinárodních záležitostech;
současná praxe je příliš ovlivněna krátkodobými národními zájmy a úvahami.
22. EU by se měla  zabývat dopadem evropské spotřeby energie na ekonomiku
i energii a měla by prosazovat přechod k čistým, bezpečným a udržitelným
zdrojům energie.
23. Evropští  občané  chtějí,  aby EU převzala vedení, co se týče sociálních,
energetických a environmentálních norem na globální úrovni.
24. EU by měla vyvinout specifické výchovné a akční programy pro občanyo globálních tématech, jako je obchod, energie a prostředí.
25. EU by měla koordinovat své programy pomoci s nevládními organiza-
cemi zabývajícími se humanitární prací, aby přinesla včasnou a efektivní po-
moc krizovým oblastem nebo aby podpořila udržitelný rozvoj.
26. EU by měla snížit bariéry pro mezinárodní obchod, protože vcelku svo-bodnější obchod prospívá vyvinutým i rozvojovým zemím.
27. EU by se měla více angažovat v oblasti mezinárodního dozoru nad za-chováváním míru, jakož i v oblasti humanitární pomoci při katastrofách.

***
Doporučení, která jsou uvedena otevřeném dopise, vyjadřují názory občanské
veřejnosti ze všech zemí EU. Jsou přijata jako závěry a  výsledky realizace pro-
jektů občanských nevládních neziskových organizací, občanských sdružení
atd. Zcela jednoznačně vyzývají k diskusi na proiritní témata, která občané
zemí  EU považují za potřebná řešit. Také zástupci  z České republiky na
závěrečné konferenci konané v sídle Evropské komise v Bruselu přijatá do-
poručení  jednoznačně podporují. Domnívám se, že témata jsou také velikou
příležitostí k diskusi českých odborářů s politickými stranami a vládou.
Nastává čas je využít pro diskusi o občanské společnosti a k nápravě mnohých
mylných názorů. Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v ČR


