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Vážený pane premiére, 

 

dovolte mi, aby se touto cestou jménem vedení Nezávislého odborového svazu 

Policie České republiky obrátil na Vás, stejně jako se totožným textem obracím na pana 

vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka, na paní ministryni financí Alenu 

Schillerovou, na pana předsedu Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky Radka Kotena, na pana předsedu Podvýboru pro Policii 

České republiky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zdeňka Ondráčka, 

na pana předsedu Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu 

České republiky Pavla Fischera a na pana policejního prezidenta Jana Švejdara. 

 

Konec tohoto roku nám dává možnost zhodnotit, co se vše podařilo 

pro příslušníky a zaměstnance policie vykonat a zeptat se, zda nám ještě něco zbývá. 

Přes vše pozitivní, co se dosáhlo v oblasti služebních příjmů a platů, je tu ještě jedna 

oblast, kterou se zcela bezvýsledně zabýváme v posledních několika letech – příspěvek 

na stravování pro policisty a zaměstnance policie podle vyhlášky č. 430/2001 Sb. 

Jednání a slibů bylo hodně, nezměnilo se ale vůbec, vůbec nic. 

 

Žijeme v době, kdy se firmy předhánějí v nabídce benefitů, kterými lákají nové 

a oceňují stávající zaměstnance, přičemž stravenky jsou zcela samozřejmým minimem. 

Vedle toho je zde Policie České republiky, jeden z největších zaměstnavatelů v této 

zemi. Ona jediná nemá prostředky na to, aby svým příslušníkům a zaměstnancům 

tento samozřejmý benefit nabídla. Přitom není třeba si brát příklad ve výrobní sféře, 

protože zaměstnanci státní správy a samosprávy a dokonce i příslušníci a zaměstnanci 

všech ostatních bezpečnostních sborů příspěvek na stravování formou stravenek mají. 

 

Mají být příslušníci a zaměstnanci policie nadále výjimkou mezi všemi 

zaměstnanci tohoto státu? A nejde spíše než o výjimečnost o čirou diskriminaci? Proč 

právě tato skupina musí mnoho let čekat na to, až se najdou ve státním rozpočtu peníze 

na jejich stravování? Platí si voják ve službě oběd plně z vlastní kapsy? 

 

Zkuste, prosím, nalézt na tyto časté otázky odpověď. Potom bude jistě možné 

nalézt prostředky na financování příspěvku zaměstnavatele na stravování policistů a 

zaměstnanců policie. Není již nadále myslitelné, aby policie neměla prostředky 

na stravování svých příslušníků a zaměstnanců nebo aby je musela brát z jiných 

rozpočtových kapitol a omezovat tak jiné důležité provozní potřeby. 

 



tel: 974 823 940 gsm: 602 279 880 e-mail: stepanek@nosp.cz  

 

Oslovuji své kolegy z Visegrádské čtyřky a partnerské organizace v evropské 

policejní konfederaci EuroCOP. Táži se a hledám, zda existuje v Evropě policejní sbor, 

ve kterém si jeho příslušníci a zaměstnanci platí ve službě stravu ze svých prostředků. 

Nechci, aby Česká republika a její policie byla špatnou výjimkou. Proto Vás zdvořile 

žádám Vás jménem všech policistů a zaměstnanců policie, abyste se o toto z titulu své 

funkce zasadil. 

 

Dejte, prosím, policistům a zaměstnancům policie do roku 2019 nikoliv jen 

naději, ale jistotu. Jistotu, že už nebudou ve státní sféře těmi, kterým jejich 

zaměstnavatel nedokáže zajistit příspěvek na stravování. 

 

Přeji Vám v roce 2019 vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu osobních 

i pracovních úspěchů a mnoho dobrých rozhodnutí. 

 

V úctě 

 

 

 

Milan Štěpánek 
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