Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky
Dne 8. března 2022 bylo spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. uskutečněno v
areálu Muzea Policie České republiky, slavnostní shromáždění, kterého se zúčastnili 1. náměstek
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček,
náměstek ministra obrany Mgr. Filip Říha, za Prezidium Policie České republiky, policejní prezident
genmjr. Mgr. Jan Švejdar, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Ing. Michal Keřka,
ředitel letecké služby PČR plk. Ing. Tomáš Hytych, MBA, ředitel Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy brig. gen. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr.
Tomáš Landsfeld, náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice
Praha plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D., ředitel Vojenské nemocnice Olomouc plk. gen. št. v. z. MUDr.
Martin Svoboda, ředitelka Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc kpt. Mgr. Dana
Václavíková a další významní hosté z řad Policie ČR a Armády ČR. Setkání se zúčastnila i
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Jana Mračková
Vildumetzová, starostka MČ Praha 2 Ing. Alexandra Udženija, starosta Města Mělník MVDr. Ctirad
Mikeš a předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.
V úvodu shromáždění vystoupil prezident spolku brig. gen. v. v. JUDr. Jaroslav Zeman, který přivítal
přítomné, poděkoval hostům za jejich účast na tomto shromáždění z řad policie, armády a samosprávy,
které si spolek velmi váží a která svědčí o stále zvyšující se prestiži spolku u bezpečnostních sborů,
armády a veřejnosti. Úkolem slavnostního shromáždění bylo především ocenit osobnosti z řad
veteránů PČR, Policie ČR, Městské policie a Armády ČR, kteří se aktivně podíleli a podílejí na
propagaci spolku u veřejnosti, rozvoji spolkové činnosti, prohlubování vztahů mezi Armádou ČR a
jejími veterány a také, což je velmi významné, podíleli se i při záchraně lidského života, jak tomu bylo
v případě příslušníků Městské police Mělník.
V průběhu slavnostního setkání byli ve smyslu zákona č. 163/2019 Sb. (novelizovaného zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) jmenováni do vyššího
hodnostního označení bývalí příslušníci PČR a dekorováni medailemi policejního prezidenta, jakož i
spolkovými medailemi a vyznamenáními vybraní bývalí a stávající příslušníci Policie České republiky
a Armády ČR za jejich aktivní přínos k rozvoji spolku.
Policejní prezident genmjr. Mgr. Jan Švejdar ve svém vystoupení poděkoval veteránům ze jejich práci
na udržování demokratických tradic bezpečnostních sborů České republiky a zejména jejich působení
v regionech při propagaci práce PČR u veřejnosti. Poděkoval rovněž za dlouhodobou spolupráci s
vedením spolku, která se, jak doufá, bude dále rozvíjet. JUDr. Ing. Jiří Nováček poděkoval veteránům
za propagaci bezpečnostních sborů u veřejnosti, která vedla k zakotvení postavení bývalých
příslušníků bezpečnostních sborů do právního rámce ČR v rámci novelizace zákona č. 361/2003 Sb., s
možností zavedení vlastní symboliky a podání návrhu policejnímu prezidentovi na jmenování
bývalých příslušníků do vyššího hodnostního označení a v odůvodněných případech na jejich ocenění
rezortními medailemi policejního prezidenta. Náměstek ministra obrany Mgr. Filip Říha ocenil
spolupráci bezpečnostních sborů a Armády ČR, zejména v rámci komunitních center pro válečné
veterány, potřebu a v dnešní době i nutnost prohlubování této spolupráce, jak se ukázalo a ukazuje v
posledních letech při zvládání nepředvídatelných událostí jakým byla covidová pandemie a současná
situace na Ukrajině. Mgr. Jana Mračková Vildumetzová poděkovala za pozvání a upozornila, s
ohledem na bezpečnostní situaci, ve které se Česká republika ocitla, na potřebu dalších legislativních
změn v postavení bývalých příslušníků bezpečnostních sborů a využitelnosti jejich znalostí a
zkušeností v rámci zákonem stanovených podmínek. Starostka MČ Praha 2 Ing. Alexandra Udženija
poděkovala za pozvání, kterého si velmi váží a doufá, že spolupráce Muzea PČR a bývalých
příslušníků bezpečnostních sborů, na které se aktivně podílela její předchůdkyně a dnešní ministryně
obrany Mgr. Jana Černochová, bude pokračovat a bude se dále rozvíjet. Ocenila rovněž, že takovéto
významné akce se odehrávají v MČ Praha 2. V průběhu slavnostního setkání byli jmenováni do

vyššího hodnostního označení vybraní bývalí příslušníci Policie České republiky. Někteří z účastníků
slavnostní akce pak byli oceněni resortními a spolkovými medailemi a vyznamenáními, a to za
propagaci Policie ČR u veřejnosti, osobním podílu na rozvoji spolkové činnosti a prohlubování vztahů
s Armádou ČR a jejími veterány.
Prezidentu PČR genmjr. Mgr. Janu Švejdarovi bylo na návrh prezidia spolku za jeho přístup ke
spolku, k bývalým příslušníkům PČR, a zejména za jeho významnou pomoc při rozvoji a propagaci
spolku, uděleno nejvyšší spolkové vyznamenání, a to Řád VP ČR se stuhou.
V závěru slavnostního aktu vystoupil trvalý jáhen kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla
Velikého v Praze 2 na Karlově a generální prefekt Křesťanské policejní asociace plk. ThDr. Mgr. Jiří
Ignác Laňka, Ph.D. Vzpomenul na ty, kteří přišli o život při výkonu služby a jsou stále součástí tradic
bezpečnostních sborů, na něž nesmíme zapomínat, a které si musíme při těchto příležitostech
připomínat. Připomenul stále vyšší nároky, jež jsou kladeny na příslušníky bezpečnostních sborů a
nebezpečí, jemuž musí při každodenním výkonu služby čelit. Památku těch, kteří při výkonu služby
přinesli oběť nejvyšší – svůj život, uctili přítomní minutou ticha.
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