Informace
o jednání zástupců veteránů PČR s policejním prezidentem
Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo na Policejním prezidiu, na pozvání policejního prezidenta,
genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, za účasti členů vedení policejního prezidia, jednání se
zástupci veteránů PČR, kterého se za VP ČR zúčastnil, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav
Zeman a JUDr. Miloslav Oliva, za NOS, předseda NOS, JUDr. Milan Štěpánek a zástupce
veteránů registrovaných při NOS, předseda Josef Votýpka.
Předmětem jednání bylo seznámení vedení PČR se aktuálním stavem a činnostmi, kterými se
obě organizace zabývají, strukturou, krátkodobými a dlouhodobými cíli těchto organizací
v rámci jejich spolkové činnosti, při ochraně zájmů svých členů, veteránů PČR.
Zástupci VP ČR informovali zástupce policejního prezidia o četnosti a struktuře svých členů
s dopadem do jednotlivých regionů v rámci činnosti krajských koordinátorů, symbolice,
schválené stanovami spolku a vázané na demokratické tradice této složky, za odborné pomoci
Muzea PČR, o aktivitách při naplňování spolkové činnosti, propagaci PČR ve veřejnosti,
prezentaci VP ČR a účastech na vzpomínkových akcích, v součinnosti s jinými obdobnými
spolky. Informovali zároveň i o odborné erudici svých členů získanou v regionech i na
centrální úrovni, stále se snižující se věkovou hranici členů spolku a jejich aktivním zájmu
aktivně se podílet na ochraně života, zdraví a majetku občanů v rámci tolik dnes
diskutovaných aktivních záloh. Spolupráci s dalšími obdobnými spolky jako např. Unií
bezpečnostních složek, která se úspěšně rozvíjí.
Při prezentaci své činnosti zástupci VP ČR informovali vedení PČR, že své aktivity a
organizační struktury financují za významné podpory vedení PČR v jednotlivých regionech,
pouze a jedině z členských příspěvků členů a darů s tím, že organizací VP ČR se aktivně
zabývá 27 členů (prezidium, koordinátoři) s dopadem do regionů. Členem spolku VP ČR
může být pouze příslušník policejních složek, který odsloužil 15 let, je bezúhonný a přihlásil
se ke stanovám VP ČR.
K okruhům časté diskuse mezi veterány PČR patří zejména v poslední době zlepšení
zdravotní péče o veterány PČR, strukturální jednotnost veteránů registrovanou v rámci
jednoho spolku, zřízení aktivních záloh PČR a jejich vymezení v tuzemském právním
systému obdobně jako je tomu u AČR a zahraničí. Tato diskuse je dlouhodobá a nachází
reflexi i u jiných obdobných spolků zaměřených na veterány PČR. Tyto diskuse Prezidium
VP ČR registruje, analyzuje a má připraven i tým svých odborníků, který je připraven na tyto
okruhy odborně i reagovat.
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