Informace
o jednání zástupců bezpečnostních složek k tématu policejních veteránů
Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra, na pozvání a pod patronací 1.
náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, JUDr.
Ing. Jiřího Nováčka, jednání k tématu policejních veteránů, kterého se mimo 1. náměstka
ministra vnitra a 1. náměstka policejního prezidenta PČR, brigádního generála Mgr. Martina
Vondráška, zúčastnili za VP ČR, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav Zeman a JUDr. Miloslav
Oliva, dále pak zástupci NOS, hasičů, vězeňské služby a Nadace policistů a hasičů.
V úvodu 1. náměstek ministra vnitra informoval přítomné o zájmu MV legislativně zakotvit
postavení policejních veteránů, seznámit se se stávajícím stavem u policejních veteránů s tím,
že je mu známo, že veterány v současné době zastupuje spolek VETERÁN POLICIE ČR z.s.
a dále pak jsou veteráni organizováni při NOS. MV je seznámeno s tím, že problematika
veteránů bezpečnostních sborů je poměrně roztříštěná a oproti vojenským veteránům
legislativně nevymezená. Tento stav hodlá MV společně s policejním prezidiem napravit.
Přítomní zástupci veteránů a bezpečnostních sborů pak stručně popsali v čem spatřují
potřebnost legislativního vymezení veteránů policejních sborů. Zdůraznili, že v současné
době bezpečnostní sbory spadají pod 3 ministerstva a to Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a
financí. Upozorňovali, že stát prostřednictvím těchto rezortů ve vztahu k policejním
veteránům rezignoval na celospolečenské ocenění veteránů prostřednictvím poskytování
sociálních a zdravotnických služeb a také na další využitelnost veteránů s ohledem na jejich
profesní zkušenost a erudici. Postavení vojenských a válečných veteránů je legislativně
vymezeno a z tohoto vymezení pak plynou těmto veteránům i různé benefity, na které však
veteráni bezpečnostních složek nedosáhnou a to přesto, že policejní veteráni vykonávají
službu v ozbrojených složkách při ochraně života, zdraví a majetku občanů mnohdy po celý
svůj profesní život.
Zástupci VP ČR informovali přítomné o činnosti VP ČR, úzké spolupráci s policejním
prezidiem a jednotlivými krajskými ředitelstvími PČR, dále pak že členem VP ČR může být
pouze osoba, která u bezpečnostních sborů odsloužila 15 a více let, je bezúhonná a přihlásila
se ke stanovám VP ČR. Informovali dále o symbolice, organizační struktuře VP ČR, činnosti
a postavení krajských koordinátorů s tím, že vzhledem k dosavadnímu legislativnímu
nevymezení veteránů, je spolupráce s dalšími subjekty navazována pouze prostřednictvím
smluv o spolupráci. Spolek veterán působí v rámci NOZ a je registrován u Městského soudu
v Praze.
Závěrem bylo 1. Náměstkem MV přislíbeno, že podněty a závěry z jednání budou zástupci
MV pečlivě vyhodnoceny a o tomto vyhodnocení, závěrech a dalším postupu ve věci budou
přítomní zástupci informováni v průběhu 3 týdnů, kdy lze předkládat další jednání k dané
problematice. Zástupci VP ČR přislíbili účast na tomto jednání.
Prezidium VP ČR

