
Krajskému soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice, Na Třísle 135, 53002 Pardubice-Staré Město
podatelna@ksoud.pce.justice.cz

Žalobkyně: Odborová organizace Sluníčko, z.s., ič 227 11 554,
zasílací adresa: Tovární 14, 571 01 Moravská Třebová, 
kterou zastupuje Ing. Martin Bína, Jiráskova 111, 571 01 Moravská Třebová

Žalovaný: Úřad práce České republiky, IČO 72496991, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
posta@uradprace.cz 
Krajská pobočka v Pardubicích, pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, 568 02 Svitavy

Věc: Žaloba ve věci správní

V Moravské Třebové dne 2. 5. 2017

Žaloba
proti rozhodnutí Krajské pobočky Úřadu práce ČR, pracoviště Svitavy, sdělenému žalobkyni podáním 
č. j. UPCR-SY-2017/7693-U00630324, datovaným 4. 4. 2017 (písemné rozhodnutí se prý nevydává).

Zmíněné podání nám bylo doručeno dne 8. 4. 2017.

Dne 1. 3. 2017 obdržel ÚP žádost žalobkyně o uzavření smlouvy o organizování veřejné služby. Nedostatky 
žádosti žalobkyně po výzvě ÚP odstranila dne 14. 3. 2017. 
O žádosti i o jejím doplnění proběhlo ústní jednání a byl sepsán protokol.

ÚP do dnešního dne nevydal písemné rozhodnutí (§ 68 s. ř.), ani po urgenci ze dne 25. 3. 2017.

Zamítavé rozhodnutí Krajské pobočky Úřadu práce ČR, pracoviště Svitavy, bylo sděleno žalobkyni 
podáním č. j. UPCR-SY-2017/7693-U00630324, datovaným 4. 4. 2017.

Dle podání KP Pardubice č. j. PAA-VS-1/2017, datovaného 13. 4. 2017, se prý písemné rozhodnutí dle s. ř. 
nevydává. Proto není možné jej ani vymáhat opatřením na ochranu proti nečinnosti, ani se proti němu nelze 
odvolat. Totéž tvrdí také podání KP Pardubice č. j. UPCR-SY-2017/7701-U00630324 ze dne 5. 4. 2017. 
Zde správní orgán uvádí, že datum vydání zamítavého rozhodnutí je 29. 3. 2017.

Se zamítavým rozhodnutím o žádosti o organizování veřejné služby žalobkyně nesouhlasí.

Dle Ústavy ČR, čl. 4: Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Jedním z těchto práv je dle LZPS, součásti Ústavy ČR: (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání 
a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
(Hospodářská, sociální a kulturní práva, čl. 26)

Ústava, čl. 2: (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby,
které stanoví zákon.

Způsob a meze realizace práva na práci upravuje zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR.

Zde se praví: 

Hlava II, část druhá - Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce
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§ 8a: Krajská pobočka Úřadu práce f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a 
zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona...
h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona, poskytuje 
příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti...

Veřejná služba je součást nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti: Cíle nového pojetí veřejné služby - 
Obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných - Veřejná služba jako součást nástrojů APZ 
http://www.regionservis.cz/document/filename/3360/Ve_ejn__slu_ba_od_roku_2012__Mgr._Karel_Machotk
a.pdf

Právní postavení „Okresní výběrové komise (ÚP)“ (viz dopis z 4. 4. 2017) je nejasné; zákon nic o vydávání 
takového rozhodnutí tímto způsobem neříká, ale ani takový postup nezakazuje. V každém případě zamítavé 
rozhodnutí vydal ÚP ČR - KP Pardubice, pracoviště ve Svitavách – podepsán je Ing. Tesař jako ředitel 
KP ÚP, nikoli jako předseda komise. 

Rovněž není jasné, proč ÚP nevydal písemné správní rozhodnutí dle správního řádu:
Zákon č. 73/2011 Sb., § 5, Správní řízení (1): Úřad práce rozhoduje ve správním řízení v I. stupni 
prostřednictvím krajských poboček a generálního ředitelství.
Podle jeho vyjádření si ÚP stanovil takový postup vnitřními předpisy. 
Jaký předpis má na mysli však ÚP nesdělil, proto je jeho tvrzení nepřezkoumatelné.

Zamítnuta byla žádost o organizování veřejné služby pro všechny zájemce a pro veškeré činnosti, které 
zákon o hmotné nouzi č. 111/2006Sb. v § 18a 1) připouští.
Úřad práce neumožnil žalobkyni organizovat VS pro ani jediného člověka a pro žádnou činnost.
Přestože dle zákona 262/2006 Sb., § 324: Odborové organizace ... se považují za veřejně prospěšné 
právnické osoby; a veřejně prospěšná je tedy i jejich činnost.

Jiným organizacím ÚP žádost o organizování běžně schvaluje, a to i opakovaně. Úsporami plynoucími z 
využívání VS, které jsou v řádech milionů Kč ročně, jsou některé organizace zvýhodňované. Protože na 
rozhodování komisí mají značný vliv obce, je bezplatná pracovní síla (VS) zneužívána např. k získávání 
politické podpory starosty uplácením organizací poskytnutím výhody. Výkon (kontrola) rozhodovacích 
pravomocí státní správy prostřednictvím politických komisí, bez možnosti opravných prostředků, nápadně 
připomíná sovětské právo, viz Ústava SSSR, čl 91 a 125: 
https://is.muni.cz/elportal/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/10/Zakladni_zakon__Ustava__Svazu_Sovets
kych_Socialistickych_Republik_-_7._12._1977.pdf
nebo Komise lidové kontroly http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0128_01.htm

V minulosti komise ÚP takto podpořila také např. komerční subjekt - akciovou společnost LIKO, v jejímž 
vedení jsou starostové místních obcí, a podpořila dokonce i Okresní soud ve Svitavách, který má zákonnost 
v tomto regionu hlídat, a který není osobou s vlastní právní subjektivitou (nemá vlastní ičo, není nositelem
práv). Ze skladby subjektů, jimž ÚP organizaci VS v minulosti schválil, je zřejmá snaha obcí o monopol na 
její využívání. Viz diplomová práce Evy Huschkové, Olomouc 2011 
http://theses.cz/id/p17881/Bakalarska_prace_Huschkova_Eva.doc
a obchodní rejstřík - LIKO SVITAVY a.s., ič 25260715 

Žalobkyně namítá, že ÚP ČR nemůže rozhodovat o schválení žádostí o organizování veřejné služby 
neveřejně, dle neurčitých kritérií, nepřezkoumatelně, a bez konkrétní odpovědnosti nikým nevolenými 
komisemi úředníků. Zde posuzoval orgán státní správy v její působnosti pracující odborovou organizaci, 
což je nepřípustné. „Odborové organizace vznikají nezávisle na státu, ... mají právo vypracovávat své 
stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a formulovat svůj program, 
přičemž veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho 
zákonnému vykonávání.“ 
http://kraken.slv.cz/Cpjn202/2013

„Pro právní postavení odborových organizací je charakteristické, že se - kromě ustanovení čl. 20 a 27 
Listiny základních práv a svobod (vyhlášené pod č. 2/1993 Sb. a změněné ústavním zákonem č. 162/1998 
Sb.) a Listiny základních práv Evropské unie (za podmínek stanovených v čl. 51 a násl. této listiny) - řídí 
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především mezinárodními smlouvami, které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se 
sdružovat a které jsou součástí českého právního řádu (a ve smyslu čl. 10 Ústavy mají přednost před 
zákonem). 
... (nikdo) při zkoumání podmínek pro výkon ... činnosti (odborové organizace) nesmí (není oprávněn) 
posuzovat ani to, jaké jsou skutečné zájmy sdružení, ani okolnost, jaká naplňuje kritéria činnosti odborových
organizací. Směrodatná je tu pouze skutečnost, že jde o právnickou osobu, která byla zapsána do spolkového
rejstříku jako odborová organizace; jakékoliv další zkoumání jejího právního postavení nebo vyšetřování jí
vykonávaných činností by představovalo nepřípustné zásahy do právního postavení odborových 
organizací, upraveného, zaručeného a garantovaného zejména mezinárodními smlouvami a právním 
řádem České republiky.“
http://kraken.slv.cz/21Cdo1917/2016

Žalobkyně namítá, že ÚP měl vést o žádosti správní řízení, měl posoudit splnění zákonných požadavků 
žadatelem, a dle toho měl vydat řádné písemné rozhodnutí. K tomu komise netřeba. Takový nástroj má smysl
tam, kde je nutné složitou věc objektivně posoudit z mnoha různých hledisek. Orgán státní správy 
odborovou organizaci není oprávněn posuzovat, a jednoduchá rozhodnutí o žádosti běžně provádí 
úředníci ÚP samostatně. Posuzovat nemohl ÚP ani osoby vykonavatelů VS (těch je 360 000), ani 
vykonávané činnosti (všechny, které zákon připouští). Komise neměla co posuzovat, vyjma splnění 
podmínek uvedených v § 18a zákona č. 111/2006Sb.

Kdyby ÚP postupoval tímto způsobem u všech žádostí, vytvořených pozic by bylo daleko víc. Uspokojeni 
by byli všichni zájemci o veřejnou službu, a ještě by si mohli z činností vybírat. Úřad práce ale nechce 
nezaměstnaným lidem pomáhat, proto z nástroje pomoci udělal nástroj jejich perzekuce.

Nezaměstnaní musí vykonávat pouze komisí schválené činnosti, což je (až na výjimky) vždy potupné veřejné
zametání ulic v oranžové vestě, nebo něco v tomto stylu. To se střídá s obdobím naprostého živoření s 
částkou existenčního minima - 2200 Kč měsíčně. Namísto začlenění osob do společnosti dochází k jejich 
ostrakizaci. Nouzí jsou tlačeni do spirály dluhů a životu na ulici, spojenému s násilím, zneužíváním, 
prostitucí a kriminalitou.

Prospěch z toho má jen odvětví nazývané „obchod s chudobou.“ Lukrativní vymáhání dluhů a exekuce 
provádí skrze externí advokáty mj. i města a obce. A také byznys s provozováním předražených ubytoven 
bývá zpravidla propojen s osobami ze samospráv. A právě ty mají podstatný vliv na rozhodování komisí:
ÚP v regionech se samosprávami spolupracuje dle § 8a b) zákona č. 73/2011 Sb., např. u schvalování žádostí
o veřejně prospěšné práce je komise žádají o jejich stanoviska, atd. 
(Více o komisích: 
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/apz_kriteria/kriteria_2016/kriteriaapz20
16khk.pdf )

Žalobkyně tvrdí, že:

360 000 lidí v evidenci žadatelů o zprostředkování zaměstnání uplatňuje své ústavou zaručené právo 
na práci. Žalobkyně jim pracovní pozice vytvořila a další vytvořit přislíbila, a požádala ÚP ČR o 
činnost, pro níž byl ÚP zřízen, a za níž je z veřejných prostředků placen, tedy o zprostředkování 
nabídky žadatelům o práci.

ÚP žádost o zprostředkování práce žadatelům zamítnul, a své rozhodnutí opřel o argumenty, které nemají 
oporu v zákoně. A sice:

1. ÚP vyžaduje po organizátorovi VS „oprávnění k zajišťování sportovních a kulturních akcí.“
Žádné povolení k zajišťování malých akcí však v ČR třeba není.

2. Charakteristiku vytvářených pozic a některé další položky formuláře žádosti vyplnit není možné, protože 
formulář není navržen pro více než několik osob – údaje se do formuláře nevejdou. Rozmanité činnosti jsou 
závislé mj. na počasí (např. venkovní sport), což nelze předvídat. Vyplnění žalobkyně nahradila písemným 
protokolem s žádostí, aby jí ÚP sdělil, jak správně postupovat. ÚP jí nesdělil nic a žádost zamítl.
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3. ÚP žádal vyplnit konkrétní osoby, činnosti a časy provádění aktivit na léta do budoucna. Takové věci ale 
nelze předvídat. O konkrétních aktivitách uzavírá ÚP s každou osobou (vykonavatelem VS) smlouvu (dle 
§ 18a 1)), kde budou tyto podrobnosti uvedené. Vykonavatelé VS, resp. osoby pověřené organizátorem, 
budou v neustálé součinnosti s ÚP, není proto ani důvod uvádět veškeré podrobnosti dlouho předem 
v rámcové smlouvě s organizátorem a v jejích přílohách.

4. Smlouva o organizování (§18a 3) dle zákona č. 111/2006Sb.) „...obsahuje podmínky vedení evidence osob
vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní údaje o těchto osobách, včetně informací o 
zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a její hodnocení).“ Smlouva o organizování tedy dle 
zákona neobsahuje evidenci osob, ale podmínky evidence osob. Tedy ustanovení o tom, jak budou osoby 
provádějící VS evidovány. 
Uvedený požadavek ÚP nemá oporu v zákoně. Zákon ani vzorová Smlouva o organizování neříká, že 
položka „Maximální počet pozic“ nemůže být vyplněna „všichni zájemci,“ ani že všichni nemůžou 
vykonávat „všechny v zákoně uvedené činnosti.“

5. Povinnost uzavřít pojištění za vykonavatele VS má dle zákona ÚP, nikoli organizátor: 
Zákon 111/2006Sb. § 18a 2) ...V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je krajská pobočka 
Úřadu práce povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, 
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena...
Žalobkyně oprávněně odmítá požadavek plnit zákonné povinnosti za ÚP.

ÚP svým rozhodnutím porušil ústavou zaručené právo na práci 360 000 lidí ve své evidenci. 
(LZPS čl. 26)
Dále porušil ústavou zaručené právo odborové organizace na její svobodnou činnost při ochraně 
hospodářských a sociálních zájmů občanů. (LZPS čl. 27)
A především porušil svoji povinnost zprostředkovávat práci nezaměstnaným osobám, danou mu 
zákonem č. 73/2011 Sb.

Žalobkyně odkazuje na čl. 36 LZPS (2): Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu 
veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí.

Protože ÚP ve zdůvodnění zamítnutí žádosti neuvedl žádný důvod, který organizování veřejné služby 
žalobkyní skutečně brání, 

navrhujeme, aby soud rozhodl, že:

Rozhodnutí Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Úřadu práce ČR, pracoviště Svitavy, sdělené podáním 
č. j. UPCR-SY-2017/7693-U00630324, datovaným 4. 4. 2017, se mění na: 
Žádosti o organizování veřejné služby, ze dne 1. 3. 2017, se vyhovuje.

Žádáme o prominutí poplatků za podání žaloby k soudu, protože žalobkyně je veřejně prospěšnou 
právnickou osobou a nemá žádný majetek ani příjem.

Za Odborovou organizaci Sluníčko, z.s., Ing. Martin Bína, prezident organizace


