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Vážený pane předsedo, 
  
        dovolte mi, abych jménem prezidia Konfederace odborových organizací bezpečnostních 
sborů vyjádřil hluboké znepokojení nad vyjádřením 1. místopředsedy ODS pana Zbyňka 
Stanjury v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce o zrušení avizovaného 
zvýšení platů ve státní správě o částku 1.400 Kč.  
 
        Chtěl bych Vás informovat, že příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů nebyl 
zvýšen plat již v roce 2020 a pokud nedojde k navýšení ani v roce 2021 dojde k reálnému 
propadu příjmů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sboru o nejméně 7,3 % (inflace za 
roky 2020 a 2021). Bezpečnostní sbory se dlouhodobě potýkají se špatnou personální situací, 
reálný podstav činí cca 10%. Bezpečnostní sbory jsou dlouhodobě na trhu práce 
nekonkurenceschopné a to díky vysokým požadavkům, které jsou na uchazeče kladeny a tomu 
neodpovídající nástupní plat, který je na úrovni nástupního platu prodavače v supermarketu.  
Chtěl bych Vás zároveň upozornit, že více jak 60% příslušníků bezpečnostních sborů slouží 
více jak 15 let a má tedy nárok na výsluhový příspěvek, což při rozhodování zda u 
bezpečnostního sboru setrvat či nikoliv hraje velmi významnou roli a jakékoliv vyjádření politiků 
o nenavyšování, snižování služebních příjmů nebo rušení výsluh přispívá k šíření „paniky“ mezi 
příslušníky bezpečnostních sborů a to zejména s ohledem na „zkušenost“ se snižováním 
služebních příjmů v letech 2010-2011. 
  
       Podobná vyjádření mohou zapříčinit masivní odchody od bezpečnostních sborů, což 
v důsledku může vést k ohrožení bezpečnostní situace v České republice.  
 
       Za KOOBS deklarujeme připravenost na konstruktivní jednání s Vámi, novým ministrem 
vnitra i ostatními ministry, kteří budou mít ve Vaší vládě v gesci ministerstva řídící bezpečnostní 
sbory. 
 
 
       Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší nelehké práci. 
 
 
 
                  Ing. Alexander Burda 
           prezident KOOBS, z.s. 
 
 
 
Vážený pan, 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.  
pověřený sestavením Vlády České republiky  
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