STANOVY
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s.
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. byl založen na základě zákona č.
83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Současný název a obsah
zapsaného spolku je upraven zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., je nezávislým, dobrovolným,
neziskovým, nepolitickým, profesním a zájmovým spolkem, sdružujícím bývalé policisty bez
ohledu na jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské
vyznání či sociální původ, dosaženou hodnost nebo služební zařazení.
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. navazuje na tradice Sekce policejní
veterán při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky a VETERÁNA POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY o.s.
Článek I.
Název a sídlo
1) Název: „ VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.“
2) Sídlo: Olšanská 2176/2, Praha 3, PSČ 130 58, PO BOX 78
Článek II.
Účel spolku

1) VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. (dále jen „VP ČR“) působí na
území České republiky a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a
vlastními Stanovami.
2) VP ČR rozhoduje o svých cílech, programu a způsobu jeho realizace samostatně.
Samo si vytváří své orgány a rozhoduje o všech věcech týkajících se vnitřního chodu a
organizace VP ČR.
3) Cílem VP ČR je udržování neformálních vztahů a kontaktů mezi bývalými a
současnými příslušníky Policie České republiky při organizování vzdělávacích,
propagačních, kulturních, historických, sportovních nebo společenských akcích.
4) Úkolem VP ČR je hájit a prosazovat oprávněné sociální, ekonomické a kulturní zájmy
svých členů z hlediska sociálního a společenského postavení ve společnosti, ochrany
zdraví a ochrany práv a svobod s přihlédnutím k evropským standardům v seniorském
věku, ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu,
náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace.
5) VP ČR při plnění svých úkolů a cílů může vstupovat do různých forem spolupráce
s ostatními orgány, organizacemi a spolky a v rámci této spolupráce vstupovat s nimi
do právních vztahů.
6) VP ČR ve smyslu bodu 5) tohoto článku je oprávněn spolupracovat se zahraničními či
mezinárodními organizacemi, které mají obdobné úkoly a cíle.

Článek III.
Členství

1) Vznik členství
a) členem VP ČR se může stát pouze fyzická osoba – bývalý příslušník Policie České
republiky, jehož služební poměr trval nejméně 15 let (slovy patnáct let), je bezúhonný,
pobírá výsluhový příspěvek či starobní nebo invalidní důchod. Do uvedené doby se
započítává i doba výkonu vojenské základní služby v ČR,
b) u osob, kterým vznikl nárok na invalidní důchod v době služebního poměru v
souvislosti s výkonem služby se doba trvání služebního poměru 15 let nevyžaduje,
c) Prezidium VP ČR (dále jen:„Prezidium“) má právo na základě písemné žádosti
uchazeče a jejího projednání na Prezidiu udělit výjimku z požadované doby
nebo skutečností ve smyslu odst. 1) písm. a),
d) členství ve VP ČR vzniká schválením přihlášky Prezidiem a vystavením průkazu VP
ČR.
2) Zánik členství
a) úmrtím,
b) vystoupením - na základě písemného oznámení, které člen doručí krajskému
koordinátorovi a současně vrácením členského průkazu člena VP ČR,
c) vyloučením – na základě rozhodnutí Prezidia, pokud se člen VP ČR hrubě provinil
proti členským povinnostem, morálce, cti a myšlenkám humanizmu a demokracie
nebo úmyslně poškozoval zájmy VP ČR, a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po
výzvě Prezidia. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu, nebo pokud člen nezaplatil členský
příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Prezidiem dodatečně ve výzvě k zaplacení,
ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Rozhodnutí o vyloučení se doručí
vyloučenému členu,
d) zánikem VP ČR ve smyslu ustanovení čl. VII. Stanov,
e) vyloučený člen může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí k nejbližšímu jednání
Prezidia (autoremedura), nebo přímo nejbližšímu Sjezdu. Do vyřešení žádosti o
přezkoumání má tento člen pozastaveno členství ve VP ČR. V případě pozastavení
členství pozbývá člen hlasovacího práva a dalších oprávnění vyplývajících z členství
ve VP ČR,
f) v případě zániku členství podle písm. b) až d) je člen povinen vyrovnat s VP ČR
majetkové záležitosti. Veškerý majetek zapůjčený VP ČR musí neprodleně vrátit.
3) Práva člena VP ČR
a) účastnit se jednání Prezidia nebo Prezidia rozšířeného o krajské koordinátory (pokud
není dané jednání prohlášeno jako uzavřené) a dalších orgánů nebo komisí, ale bez
možnosti navrhovat, diskutovat a hlasovat k projednávaným bodům,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti orgánů VP ČR nebo k jednání
členů VP ČR, či VP ČR samotného,
c) být pravidelně informován o činnosti VP ČR prostřednictvím krajského koordinátora
nebo web stránkami na síti internetu,
d) podílet se na činnosti VP ČR a využívat bezplatného právního poradenství v
případech, kdy v době jeho řádného služebního poměru nebo v souvislosti s ním
došlo k předmětné události,

e) navrhovat členy VP ČR do funkcí a orgánů a být do těchto funkcí a orgánů volen,
f) písemně zažádat o výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, toto práv má i
bývalý člen VP ČR, výpis mu musí být poskytnut.
4) Povinnosti člena VP ČR
a) dodržovat právní řád České republiky a Stanovy VP ČR,
b) jednat tak, aby svým jednáním a vystupováním nepoškodil dobré jméno a zájmy
VP ČR a Policie České republiky,
c) chránit majetek VP ČR před zneužitím,
d) chránit členský průkaz a odznak VP ČR před poškozením, ztrátou a zneužitím,
e) je přísně zakázáno půjčovat či jinak ztrácet přehled nad svým členským průkazem a
odznakem VP ČR,
f) respektovat rozhodnutí orgánů VP ČR,
g) řádně a včas platit členské příspěvky,
h) oznámit krajskému koordinátorovi neprodleně změnu své adresy, telefonu a emailu,
i) vrátit členský průkaz, pokud jeho členství ve VP ČR skončilo.. Odznak VP ČR
zůstává bývalému členovi nebo jeho pozůstalým,
j) V případě ztráty nebo odcizení svého členského průkazu VP ČR nebo odznaku VP ČR
hradit v plné výši veškeré náklady související s vystavením nového dokladu a
odznaku.
k) pokud je zvolen do funkce ve VP ČR - řádně plnit povinnosti z této funkce
vyplývající.
5) Doklad o řádném členství
Dokladem o řádném členství ve VP ČR a o zaplacení členských příspěvků za příslušné období
je členský průkaz VP ČR a potvrzená prolongační vložka.
6) Ochrana osobních údajů
Člen VP ČR svým podpisem na přihlášce za člena VP ČR vydává souhlas, aby VP ČR
shromažďovalo a zpracovávalo evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul,
data narození, číslo osobní známky přidělené za trvání služebního poměru, adresa bydliště,
kontaktní telefonní číslo a adresa e-mailu, případně faxové číslo. Tyto údaje mohou být
zpřístupněny výhradně pro účely VP ČR, nebo v případech stanovených platnými zákony.
Členové VP ČR, byli řádně poučeni o zachování jejich práv ve smyslu § 11 zákona č.
101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7) Čestné členství
1) Návrh na udělení čestného členství může podat člen Prezídia VP ČR nebo krajský
koordinátor
2) Návrh schvaluje a čestné členství uděluje Prezídium VP ČR
3) Čestným členem se může stát:
a) člen VP ČR, který byl v přímém výkonu služby u Policie České republiky nejméně 25
roků a svým přístupem k plnění členských povinností nebo jinými skutky se zasazoval
nebo dlouhodobě přispíval k plnění úkolů a propagaci VP ČR,
b) osoba ve stáří 40 let a starší, bezúhonná, která byla nebo je zaměstnána v působnosti
ministerstva vnitra České republiky a svým jednáním se výrazně podílela, podílí nebo

podstatným způsobem přispěla na propagaci nebo plnění úkolů VP ČR,
c) civilní osoba starší 35-ti let, bezúhonná, která dlouhodobě a výrazným způsobem
přispívala nebo přispívá k rozvoji nebo činnosti VP ČR v celostátním nebo i krajském
měřítku
4) čestné členství opravňuje osobu k účasti na všech akcích VP ČR jako hosta, nemá
však při hlasování hlas rozhodující, ani poradní. Čestný člen neplatí vstupní ani
členské příspěvky. Čestné členství může osoba ukončit na základě vlastní žádosti,
nebo jí může být členství ukončeno rozhodnutím Prezidia VP ČR.
5) Na základě odůvodněného návrhu Prezidia VP ČR, schváleného Sjezdem, lze udělit
prezidentovi Prezidia VP ČR za jeho dlouhodobé nebo mimořádné zásluhy ve
prospěch VP ČR, po ukončení členství v Prezidiu VP ČR - statut „čestný prezident
VP ČR“,
Pro čestný statut ve smyslu bodu 5) platí plně i bod 4) tohoto článku.
Článek IV.
Orgány VP ČR, způsob ustavování a určování orgánů a funkcionářů
jednat jménem VP ČR
1) Orgány VP ČR
a) Sjezd zástupců krajů VP ČR,
b) Prezidium VP ČR,
c) Rozšířené Prezidium VP ČR o krajské koordinátory,
d) Kontrolní komise,
e) Krajský koordinátor a Kolegium krajského koordinátora,
f) Komise zřízené z rozhodnutí Prezidia – zřizované dle potřeby.
2) Jednání sjezdu zástupců krajů
Sjezd zástupců krajů (‚dále jen „Sjezd“ je nejvyšším orgánem VP ČR.
Sjezd je svoláván Prezidiem VP ČR nejméně jedenkrát za čtyři roky.
Svolán musí být písemně, nejméně tři měsíce před stanoveným datem konání Sjezdu
Klíč k delegaci na Sjezd je: krajský koordinátor + 1 další zástupce na každých (i početně
nedokončených) 100 členů VP ČR v kraji, + členové Prezidia, + členové a předseda
Kontrolní komise + předsedové komisí Prezidia VP ČR, jsou-li z uvedeného kraje.
e) V období mezi řádnými Sjezdy lze svolat mimořádný Sjezd a to na základě souhlasu
alespoň 40-ti procenty všech členů VP ČR.
a)
b)
c)
d)

3) Působnost sjezdu zástupců
a) volí na čtyřleté období prezidenta Prezidia a členy Prezidia VP ČR. Návrhy na volbu
prezidenta a členů Prezidia soustřeďuje a Sjezdu předkládá Prezidium VP ČR,
b) kontroluje a schvaluje činnost Prezidia,
c) z návrhů členské základny VP ČR volí na čtyřleté období předsedu a čtyři členy
Kontrolní komise,
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření VP ČR a zprávu Kontrolní komise,
e) stanoví úkoly VP ČR pro další období,
f) rozhoduje o změně Stanov VP ČR na základě písemného návrhu, odsouhlaseného
nejméně 75-ti procenty přítomných delegátů Sjezdu,
g) na podnět členů VP ČR přezkoumává rozhodnutí Prezidia VP ČR nebo Kontrolní
komise,

h) stanoví, popřípadě potvrzuje výši členského příspěvku a dobu jeho platnosti,
i) mimo konkrétně stanovené rozhodování se usnáší nadpoloviční většinou přítomných
delegátů případě, že je přítomno nejméně 60-ti procenty delegátů Sjezdu,
j) v otázkách přijetí usnesení, souvisejícího se zánikem VP ČR se vyžaduje souhlas 75- ti
procent všech delegátů Sjezdu v případě, kdy je přítomno nejméně 90
procent delegátů Sjezdu,
k) Sjezd jedná na základě schváleného Jednacího řádu.
4) Prezidium VP ČR
a) Prezídium VP ČR je kolektivním statutárním orgánem VP ČR,
b) rozhoduje ve sboru a je schopno usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny
členů Prezidia a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů,
c) ze svého středu volí prvního viceprezidenta, viceprezidenta a tajemníka,
d) má vždy lichý počet členů, a to nejméně 15, schází se dle potřeby, nejméně však 4 x
do roka,
e) prezident a 1. viceprezident jsou oprávněni jednat samostatně jménem a v zájmu VP
ČR,
f) viceprezident je oprávněn jednat za VP ČR samostatně na základě písemného pověření
prezidenta nebo 1. viceprezidenta VP ČR,
g) všechny finanční dokumenty je nutno spolupodepisovat prezidentem, 1.
viceprezidentem nebo viceprezidentem
h) Prezidium se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů, přičemž při
hlasování musí být přítomna nejméně polovina všech členů Prezidia,
i) v případě závažného narušení práce Prezidia VP ČR některým z jeho členů, nebo
závažného porušení zákonů ČR nebo Stanov VP ČR členem VP ČR může Prezidium
pozastavit členství tohoto člena k čemuž je zapotřebí souhlas dvou třetin přítomných
členů Prezidia. Rozhodnutí pozastavení členství pak musí být projednáno na
nejbližším Sjezdu,
j) Prezidium rozhoduje samostatně, nebo na návrh krajského koordinátora schvaluje
udělení Medaile I. a II. stupně, mimořádné udělení Medaile I. nebo II. stupně, a
Vyznamenání VP ČR I. nebo II. stupně. Všechny návrhy musí být odůvodněné.
k) Členství v Prezidiu je čestná funkce a členové nejsou za svoji činnost odměňováni.
Prokazatelné náklady spojené s činností členů Prezidia pro účely VP ČR jim budou
uhrazeny dle Finančního řádu VP ČR,
.
5) Působnost Prezídia VP ČR
a) řídí, organizuje a usměrňuje činnost VP ČR v době mezi Sjezdy a řídí se usnesením
Sjezdu a platnými zákony České republiky,
b) nejméně dvakrát ročně svolává Krajské koordinátory na jednání Rozšířeného prezídia,
c) volí nadpoloviční většinou členů Prezidia VP ČR Krajské koordinátory
d) vytváří komise a jmenuje jejich předsedy, které řídí a kontroluje jejich činnost,
e) na žádost krajského koordinátora projednává a schvaluje prapor krajského
koordinátora a způsob jeho užívání,
f) v období mezi Sjezdy rozhoduje o skutečnostech, které nejsou dosud podrobně
upřesněny ve stanovách nebo je nutné přijmout rozhodnutí Prezidia a provést jejich
změnu nebo doplnění k zachování nebo řádnému fungování spolku nebo
jeho orgánů. Prezidium musí takové podstatné rozhodnutí následně předložit
nejbližšímu Sjezdu ke schválení a k úpravě Stanov. Není-li podstatné rozhodnutí

schváleno Sjezdem, pozbývá toto rozhodnutí Prezidia platnosti dnem následujícím
po dni schválení usnesení Sjezdem.
g) vede seznam svých členů se zápisy údajů k osobě opsaných z přihlášky,
kterou vyplňuje zájemce o členství a je do spolku přijat. Každý člen má svoje číslo
členského průkazu, které je nepřenosné. Seznam členů není veřejnosti přístupný.
Seznam členů spolku vede pověřený člen Prezidia, který současně zabezpečuje
vydávání členských průkazů a celé agendy k ní náležející. Zápis se provede podle
časové posloupnosti přijetí přihlášky. Výmazy se neprovádí. Agenda je popsána
v Jednacím řádu VP ČR z.s.
l) prostřednictvím odpovědného člena Prezidia a krajského koordinátora vydává průkaz
člena VP ČR a odznak VP ČR,
h) rozhoduje o udělení Medaile VP ČR I. nebo II. stupně členovi VP ČR, nebo udělení
medaile nečlenovi VP ČR, nebo zahraniční osobě, nebo udělení vyznamenání VP ČR
I. nebo II. stupně.
6) Rozšířené Prezidium VP ČR o krajské koordinátory
a) rozšířené Prezidium je kolektivním orgánem,
b) rozhoduje ve sboru a je schopno usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny
členů Prezidia a krajských koordinátorů,
c) rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů,
d) může mezi Sjezdy kooptovat nového člena za dosavadního člena, kdy důvodem
ukončení jeho členství v Prezidiu VP ČR byly:
a. zdravotní důvody,
b. odstoupení z funkce z vlastního rozhodnutí,
c. rozhodnutí Prezidia VP ČR, rozšířeného o krajské koordinátory, o
pozastavení členství v Prezidiu VP ČR pro závažné důvody,
d. úmrtí,
e. Tato kooptace do funkce člena Prezidia VP ČR platí až do jednání
nejbližšího Sjezdu, který potvrdí nebo zamítne uvedené rozhodnutí
Prezidia VP ČR rozšířeného o krajské koordinátory,
7) Kontrolní komise
je kontrolním orgánem VP ČR, který za svou činnost odpovídá Sjezdu.
provádí kontroly hospodaření VP ČR jako celku i hospodaření krajských koordinátorů,
kontroluje činnost Prezidia,
upozorňuje Prezidium na zjištěné nedostatky a podává návrhy a náměty na jejich
odstranění,
e) zprávu o činnosti a zjištěních Kontrolní komise podává její předseda Prezidiu nejméně
jedenkrát za pololetí. Pro Sjezd vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za
období mezi Sjezdy,
f) má nejméně čtyři členy a předsedu, přitom celkový počet všech členů a předsedy
Kontrolní komise je vždy lichý,
g) Členství v Kontrolní komisi je čestná funkce a její členové i předseda nejsou za svoji
činnost odměňováni. Prokazatelné náklady spojené s činností členů Kontrolní komise
pro účely VP ČR jim jsou hrazeny podle Finančního řádu VP ČR.
a)
b)
c)
d)

8) Krajský koordinátor a Kolegium krajského koordinátora
a) na území stanoveného kraje zabezpečuje stálý kontakt se členy VP ČR, vytváří vhodné
podmínky pro organizování zájmové činnosti a pro plnění úkolů členů VP ČR
v daném teritoriu a podle rozhodnutí Prezidia VP ČR zajišťuje úkoly stanovené
Prezidiem,
b) k řádnému plnění svých úkolů je oprávněn ustanovit „Kolegium krajského
koordinátora“, do kterého určí členy, kteří jsou schopni a ochotni spolupodílet se na
daném teritoriu na přípravách a organizaci zájmové činnosti členů VP ČR a pomoci
při plnění stanovených úkolů (například v rámci Krajského ředitelství nebo na
územních obvodech Policie ČR). Člen kolegia krajského koordinátora je čestná a
bezplatná funkce,
c) každý člen Kolegia krajského koordinátora je řízen krajským koordinátorem a jemu je
i zodpovědný ze své činnosti na stanoveném teritoriu, kde zabezpečuje dané úkoly.
Bližší upřesnění oprávnění a povinností členů kolegia krajského koordinátora jsou
uvedeny v aktech řízení krajského koordinátora v Jednacím řádu VP ČR,
d) Krajský koordinátor je oprávněn - po předběžném projednání Prezidiem:
– navrhovat a podepisovat smlouvy a další dokumenty ve prospěch VP ČR v rámci
kraje, ve kterém působí.
- navrhnout a zajistit výrobu praporu Krajského koordinátora v daném kraji, pokud
s ním souhlasí nadpoloviční většina členů VP ČR v kraji,
- navrhovat Prezidiu VP ČR udělení Medailí VP ČR I. a II. stupně a vyznamenání
VP ČR I. a II. stupně
9) Komise
Prezidium VP ČR může podle svého rozhodnutí zřizovat komise a jmenovat vedoucího
komise. Název komise musí obsahovat druh činnosti, kterou se komise zabývá. Vedoucí
komise odpovídá za činnost komise Prezidiu VP ČR. Členové komise jsou odpovědni svému
vedoucímu komise. Komise působí na teritoriu vymezeném Prezidiem VP ČR při jeho vzniku
nebo na základě rozhodnutí Prezidia VP ČR o změně dosavadního teritoria.
Článek V.
Symboly VP ČR
Symboly VP ČR jsou:
- odznak VP ČR,
- standarta VP ČR,
- Medaile VP ČR I. a II. stupně
- vyznamenání VP ČR I. a II. Stupně
- prapor Krajského koordinátora
1) Odznak VP ČR vznikl na návrh členů Prezidia VP ČR a dohody Policejního prezidia
Policie České republiky. Dotvořen byl ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem
ministerstva obrany ČR a zapsán do seznamu, vedeným na Vojenském historickém
ústavu. Odznak VP ČR je majetkem Policejního prezidia Policie České republiky a

2)

3)

4)

5)

Ministerstva obrany ČR – Vojenského historického ústavu. Dne 6. 9. 2010 byl předán k
užívání výhradně pro Veterán Policie České Republiky.
Na návrh Výboru VP ČR ze dne 7. 9. 2010 byla vytvořena standarta VP ČR, která je
uložena na stanoveném místě a je důstojným způsobem užívána stanovenými osobami
(nosič a čestná stráž) při slavnostních příležitostech a významných dnech. Je majetkem
VP ČR z.s.
Medaile VP ČR I a II. stupně jsou majetkem Prezidia VP ČR. Vyznamenání VP ČR I. a II.
stupně jsou v přípravné fázi a od data stanoveného Prezidiem budou taktéž v majetku
Prezidia VP ČR.
Na zdůvodněný návrh Krajského koordinátora nebo člena Prezidia VP ČR uděluje
Prezidium VP ČR Medaili VP ČR I. a II. stupně.
Stejným způsobem se postupuje při návrzích a udělování Vyznamenání VP ČR I, a II.
stupně.
Medaile VP ČR a Vyznamenání VP ČR se uděluje členům VP ČR, významným
osobám a osobnostem společenského života a také zahraničním osobám, které nejsou členy
VP ČR, ale podstatným způsobem přispěly k činnosti a rozvoji VP ČR, nebo se zásadní
měrou podílely na úspěšné mezinárodní spolupráci v rámci VP ČR.
Mimořádně lze udělit Medaili nebo vyznamenání VP ČR osobám – i nečlenům VP ČR
za prokázání skutku nebo jednání, které mělo podstatný vliv na záchranu života nebo
majetku nebo za jiný mimořádný čin prospěšný pro osobu nebo společnost.
Prapor krajského koordinátora schvaluje Prezidium VP ČR na návrh krajského
koordinátora a určuje způsob jeho užívání. Musí být užíván a uložen důstojným způsobem
na vhodném místě, odpovídajícím jeho vážnosti. Prapor krajského koordinátora je
majetkem krajského koordinátora – Kolegia krajského koordinátora.
Článek VI.
Zásady hospodaření
1) Příjmy VP ČR tvoří zejména:
- členské příspěvky
- příspěvky od organizací, spolků a ostatních institucí
- dary
2) Prezidium VP ČR hospodaří na základě rozpočtu schváleného Prezidiem a Finančním
řádem VP ČR
3) Za hospodaření s prostředky VP ČR odpovídá prezident VP ČR, 1. viceprezident,
viceprezident a tajemník v rozsahu svých působností.
4)Pokladnu VP ČR vede tajemník. Podává Prezidiu a Sjezdu pokladní zprávy. Všechny
výdajové doklady převyšující částku 500,- Kč musí být spolupodepsány dvěma členy
Prezídia – prezidentem a 1. viceprezidentem nebo viceprezidentem, popř.
1. viceprezidentem a viceprezidentem.
5) Podpisová práva ve vztahu VP ČR – banka má pouze prezident, 1. viceprezident a
viceprezident.
6) Účetnictví VP ČR vede oprávněná osoba na základě řádně uzavřené smlouvy,
7) Výši členských příspěvků stanoví, popřípadě potvrzuje Sjezd VP ČR a částka je vždy
uvedena ve Finančním řádu VP ČR,
Článek VII.
Zánik VP ČR

1) VP ČR zanikne:
a) na základě usnesení schváleného Sjezdem ke stanovenému datu, a to - dobrovolným
rozpuštěním,
b) na základě usnesení schváleného Sjezdem ke stanovenému datu, a to – sloučením s
jiným spolkem nebo klubem
c) rozpuštěním, klesne-li počet členů VP ČR pod 5 členů,
d) zrušením na základě zákonného rozhodnutí státního nebo jiného oprávněného
orgánu,
2) Při zániku VP ČR podle odstavce 1), písm. a) nebo sloučení podle písm. b) rozhoduje
o jeho majetku po vyrovnání všech závazků Sjezd, který o zániku nebo sloučení VP
ČR rozhodl nebo byl o zákonném rozhodnutí podle odst. 1) písm. d) vyrozuměn.
3) Při zániku VP ČR podle odst. 1), písm. c) rozhodnou o majetku zbylí členové.
Článek VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Pokud se některé ustanovení těchto Stanov stane neúčinné, ostatní ustanovení zůstávají v
platnosti. Dotčené ustanovení bude nahrazeno novým bezvadným ustanovením na základě
rozhodnutí Prezidia ve smyslu článku IV., odst. 2 písm. r) Stanov nebo Sjezdu, podle povahy
časové důležitosti. Pokud se vyskytne nutnost nebo zákonný důvod provést změny ve
Stanovách VP ČR v období mezi Sjezdy, provede Prezidium VP ČR zatímní změnu sporného
bodu, který bude platit do nejbližšího Sjezdu. Změny však vždy musí být písemně sděleny
kompetentnímu rejstříkovému soudu.
Tyto stanovy byly schváleny dne 17. 6. 2008 na I. Sjezdu zástupců krajů SPV o. s., (následně dle změny na VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY), konaného ve velkém
sále Muzea Policie České republiky v Praze 2, Ke Karlovu č. 1,
Další změny byly přijaty dne 13. října 2010 Usnesením II. Sjezdu zástupců VP ČR,
konaném ve společenském sále Vězeňské služby ČR v Praze 4, ul. Na Květnici 10/1105.
Další doplnění Stanov bylo schváleno Usnesením III. Sjezdu zástupců VP ČR, konaném
dne 21. 5. 2014 v zařízení Ministerstva spravedlnosti – vězeňské služby v Praze na Květnici.

