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Prohlášení k objektu bývalé kliniky v Jeseniov ě ulici na Praze 3 
 
 
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Generální inspekci 
bezpečnostních sborů vzala na vědomí Prohlášení Odborového svazu státních orgánů a 
organizací ze dne 29. ledna 2015, vyjadřující podporu iniciativě „autonomní sociální centrum 
KLINIKA“, ve vztahu k objektu bývalé kliniky na adrese Jeseniova 786/60 na Praze 3 - 
Žižkov. Respektujeme právo na svobodné vyjádření zaujatého stanoviska, přičemž v duchu 
demokratických principů toto téma doplňujeme tímto prohlášením. 
 
Je veřejně známou informací, že o shodný objekt projevila zájem i Generální inspekce 
bezpečnostních sborů (dále „GIBS“), u níž naše odborová organizace působí, neboť řádově 
desítky příslušníků GIBS v současnosti sídlí v objektu na Praze 6 - Veleslavín, který není 
majetkem GIBS. S tímto stavem nelze dlouhodobě počítat přinejmenším z tohoto důvodu, že 
právní titul k užívání této nemovitosti není trvalý. Odborová organizace byla prostřednictvím 
setkání s vedením GIBS na toto téma, jakož i z vlastní praxe, seznámena procesem výběru 
nového vhodného objektu pro dotčená pracoviště sídlící v Praze, včetně kritérií s tím 
souvisejících. Aktuálně je nutno konstatovat, že předmětný objekt v Jeseniově ulici nemá 
žádnou jinou odpovídající alternativu. Důvody proč tomu tak je, vyplývají právě i z kritérií 
kladených na případný nový objekt. Jejich výčet je obsáhlý, nicméně lze ujistit, že se nejedná 
o bezúčelné či předimenzované požadavky, naopak tyto vyplývají jak z právních předpisů, 
kterými je GIBS při své činnosti vázána, tak i z potřeby zajištění řádného pracovního 
prostředí. Naše odborová organizace se v minulosti ve vztahu k získání objektu bývalé 
kliniky do majetku GIBS nikdy přímo neangažovala, ovšem o dílčích postupech spojených 
s požadavkem na majetkový převod zmiňovaného objektu byla vedením GIBS od svého 
vzniku průběžně informována. 
Iniciativa GIBS k získaní nového vhodného objektu je vítána jako významný krok umožňující 
zlepšení dosavadních pracovních podmínek pro desítky příslušníků GIBS dislokovaných na 
území hl. m. Prahy. Objekt v Jeseniově ulici s přilehlým pozemkem má dispozice k tomu, aby 
po náležité rekonstrukci přinesl zlepšení činnosti GIBS, která je při plnění svých úkolů v 
každodenním přímém kontaktu s veřejností. 
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