
 

Setkání veteránů Praha 2019 

 

Dne 4. 5. 2019 se zástupci prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. (VP ČR), 

JUDr. Miloslav Oliva a Milan Kováč zúčastnili na pozvání veteránů při Nezávislém odborovém svazu 

Policie České republiky, setkání veteránů Praha 2019, na kterém po úvodním slově zástupce veteránů 

při NOS Jiřího Mergla, poděkovali  organizátorům setkání za pozvání a předali zdravice prezidia a 

prezidenta spolku VP ČR JUDr. Jaroslava Zemana. 

 

Zdůraznili,  že toto setkání je vedením spolku VP ČR chápáno jako symbolické a jako pokračování 

dosavadní a stále rozvíjející se spolupráce  obou organizací v krajích a její povýšení i na centrální 

úroveň, která jistě bude ku prospěchu obou organizací. 

 

JUDr. Miloslav Oliva seznámil přítomné s cíli spolku VP ČR, jeho organizační strukturou, činností 

v regionech a podmínkami členství ve spolku, dále pak s průběhem a  stavem legislativních prací 

vztahujících se k právnímu zakotvení veteránů bezpečnostních sborů v právním systému ČR,  které je 

v současné době projednáváno v Parlamentu České republiky. Dále pak stanoviskem VP ČR 

k dosavadním návrhům předkladatele, MV ČR, k tomuto tématu,  se kterými se VP ČR  neztotožňuje. 

Informováni byli rovněž i o podmínkách využití tzv. „Zelené cesty“  pro členy VP ČR ve 

zdravotnických zařízeních mimo rezort MV, kde vzhledem k dosavadnímu přístupu MV k zajištění a 

rozsahu zdravotní péče pro veterány bezpečnostních sborů, byly potřeby veteránů registrovaných při 

spolku VP ČR efektivněji zajištěny smluvně  mimo rezort MV.  

 

Zástupci VP ČR dále vyslovili přesvědčení, že Smlouva o spolupráci předložená VP ČR s podporou 

policejního prezidia, vedení NOS již před dvěma roky, bude mezi oběma organizacemi konečně 

uzavřena a bude tak vytvořen smluvní základ pro rozvíjení dosavadní spolupráce která se začala 

efektivněji rozvíjet zejména až po nástupu nového vedení veteránů NOS. 

 

V závěru vystoupení byly zástupci VP ČR přítomným  předány Almanachy VP ČR a další písemnosti, 

popisující aktivity, spolkovou činnost a cíle VP ČR,  vydané spolkem u příležitosti 10. výročí vzniku 

VP ČR a bylo reagováno na četné dotazy přítomných.   

 

                                                                                                           JUDr. Miloslav Oliva 

                                                                                                               viceprezident spolku VP ČR                                                                                 


