
Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky 

U příležitosti 30. výročí vzniku Policie České republiky, která byla zřízena jako jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991, bylo dne 21. 6. 2021,  

spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. uskutečněno v areálu Muzea  Policie České 

republiky, slavnostní shromáždění, kterého se zúčastnili mj. ministr vnitra České republiky Jan 

Hamáček, 1. náměstek ministra vnitra  pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, 

JUDr. Ing. Jiří Nováček, náměstek ministra vnitra JUDr. Michal Hašek, náčelník GŠ AČR arm. gen. 

Ing. Aleš Opata, za prezidium Policie České republiky, prezident PČR,  genmjr. Mgr. Jan Švejdar, 

náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, plk. Ing. Michal Keřka, ředitel kanceláře policejního 

prezidenta, plk. JUDr. Mgr. Jiří Trojáček, a plk. Mgr. Jarmila Jakoubková z kanceláře policejního 

prezidenta, ředitel letecké služby PČR, plk. Ing. Tomáš Hytych, ředitel Krajského ředitelství policie 

hl. m. Prahy, brig. gen. Ing. Tomáš Lerch, a  náměstek  ředitele Ústřední vojenské nemocnice, 

vojenské fakultní nemocnice Praha, plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D a další významní hosté z řad 

Policie ČR a Armády ČR. Setkání se zúčastnila i starostka MČ Praha 2 a předsedkyně výboru pro 

obranu Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR Mgr. Jana Černochová. 

Ministr vnitra Jan Hamáček a policejní prezident genmjr. Mgr. Jan Švejdar ve svých vystoupeních 

poděkovali veteránům ze jejich práci a udržování demokratických tradic bezpečnostních sborů České 

republiky a zejména jejich působení v regionech při propagaci práce PČR u veřejnosti. Náměstek 

ministra obrany plk. Ing. Michal Keřka ocenil spolupráci bezpečnostních sborů a armády ČR a 

zejména potřebu prohlubování této spolupráce, jak se ukázalo a ukazuje v posledních letech při 

zvládání nepředvídatelných událostí jakým byla kovidová pandemie. Mgr. Jana Černochová 

zdůraznila stále rozvíjející se spolupráci mezi válečnými veterány a veterány policie ČR, k čemuž 

bezesporu napomáhají komunitní centra k tomu zřizovaná armádou ČR. Vyzvedla stále větší 

propagaci činnosti bezpečnostních sborů a armády u veřejnosti. K tomu bezesporu napomáhají i 

pravidelná setkávání veteránů armády a bezpečnostních složek na Dni válečných veteránů na náměstí 

Míru, které každoročně organizuje MČ Praha 2, který má již svou tradici a je veřejností vyhledáván.  

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 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 

Armádou ČR a jejími veterány. Mezi oceněnými byli i bývalý příslušník Policie ČR a příslušník 

Armády ČR, jimž se dostalo ocenění in memoriam. 

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 oceněné in memoriam, jakož i policisty, kteří přišli o život při výkonu 

služby. Ti jsou 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. 



Prezident spolku Veterán Policie České republiky z. s., brig. gen. JUDr. Jaroslav Zeman poté 

poděkoval oceněným za jejich práci. a Poděkoval rovněž zástupcům resortu PČR a Armády ČR za 

podporu spolku a dosavadní spolupráci, které si spolek  velmi váží. Poděkoval i zástupcům Parlamentu 

ČR, za podporu při novelizaci zákona o služebním poměru, kdy poprvé v historii ČR byl do zákona 

včleněn pojem bývalý příslušník bezpečnostních sborů a vyslovil přesvědčení, že veteráni PČR a 

dalších bezpečnostních sborů najdou v rámci zákonných vymezení další  uplatnění při ochraně života, 

majetku a zdraví našich občanů. Věří,  že 21. červen se stane významným dnem pro bezpečnostní 

sbory a tímto dnešním slavnostním setkáním bude položen základ tradice, kdy v tento den si budeme 

připomínat ty kteří vykonávají náročnou službu pro občany a vzpomínat i na ty kteří padli při výkonu 

své služby a kterých stále přibývá.  
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