
 

Smlouva o spolupráci byla s Nezávislým odborovým svazem 

Policie České republiky podepsána 

Prezidium VP ČR informuje, že  prezidentem spolku  VETERÁN POLICIE ČESKÉ 

REPUBLIKY z.s. (VP ČR),  JUDr. Jaroslavem Zemanem, předsedou Nezávislého 

odborového svazu Policie České republiky (NOS), JUDr. Milanem Štěpánkem a předsedou 

Výboru NOS PČR pro veterány,  Jiřím Merglem byla podepsána Smlouva o spolupráci.  

 

Za hlavní úkoly uzavřené Smlouvy o spolupráci si zástupci obou stran kladou zejména: 

 

a) zakotvení dlouhodobé a dosud neformální spolupráce mezi smluvními stranami, jejíž 

základ byl již položen vzájemnou a dlouhodobou spoluprací zejména v regionech, 

b) výměnu informací potřebných pro plnění společných úkolů na centrální úrovni, 

c) společný postup v legislativním procesu k právním normám vztahujícím se 

k  problematice bezpečnostních sborů, veteránům bezpečnostních sborů, či dalším 

právním normám k bezpečnostní problematice a bezpečnostní politice, při ochraně života, 

zdraví a majetku,  

d) společný postup v legislativním procesu k právním normám vztahujícím se k osobám v 

seniorském věku, při hájení a prosazování jejich oprávněných sociálních, ekonomických 

a kulturních zájmů, s přihlédnutím k daným evropským standardům, 

e) společný postup při organizování vybraných kulturních, sportovních, společenských a 

vzdělávacích akcí jak na centrální úrovni, tak zejména v regionech, prostřednictvím 

krajských koordinátorů, 

f) vzájemnou výměnu informací v péči o veterány v rámci vlastní činnosti a v oblasti 

sociální a zdravotní péče, 

g) vzájemnou výměnu informací v péči o veterány ze strany státních a regionálních orgánů 

jak profesních, tak i civilních,  

h) mediální propagaci činnosti obou stran jak  na centrální, tak regionální úrovni,  

i) zvýšení efektivity dosavadní vzájemné neformální spolupráce smluvních stran a 

vytvoření reálných podmínek pro rozšiřování a prohlubování vztahů mezi bývalými 

policisty zastoupenými oběma stranami při výměně vzájemných zkušeností a poskytnutí 

vzájemné pomoci. 

Prezidium VP ČR chápe podepsání Smlouvy o spolupráci jako významný krok k prohloubení 

dosavadní, neformální spolupráce mezi oběma organizacemi, která je logickým završením 

mnohaleté a dosud neformální, velmi dobré spolupráce veteránů obou organizací, zejména 

v regionech a položení základního kamene pro další a pro obě strany prospěšnou spolupráci i 

na centrální úrovni, při prosazování oprávněných zájmů VP ČR a NOS.                                                                                                              

                                                                                                       za  Prezidium VP ČR 

                                                                                                       JUDr. Miloslav Oliva  

                                                                                                        viceprezident spolku                                                                           


