
 

IV. sjezd delegátů 
spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 

Dne 13. 9. 2018 se  ve společenském sále  Vězeňské služby na Praze 4, Na Květnici 1105/10 

uskutečnil IV. Sjezd delegátů spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., 

kterého se zúčastnilo 69 delegátů z krajských regionů České republiky ze 71 navržených (dva 

omluveni), kteří byli krajskými koordinátory delegování nejenom k účasti na tomto sjezdu, 

ale i k hlasování o dalším směřování spolku na další 4 roky, schválení závazných předpisů 

potřebných pro další spolkovou činnost, k volbě prezidenta, prezidia a kontrolní komise na 

období do roku 2022. Na sjezd byli přizváni i zástupci veteránů ze zahraničí, Slovenska, 

Polska a Maďarska a zástupci odborů bezpečnostních sborů, se kterými VP ČR aktivně 

spolupracuje. 

V úvodu jednání spolku, po provedení základních procedur potřebných pro zjištění usnášení 

schopnosti sjezdu a schválení programu jednání sjezdu vystoupil prezident spolku plk. v.v. 

JUDr. Jaroslav Zeman, který přivítal přítomné delegáty a hosty, vyjádřil přání, aby sjezd 

naplnil předpokládané představy o dalším vývoji a fungování spolku, zejména pak, kdy sjezd 

je sjezdem zároveň volebním a delegáti budou rozhodovat o navržených kandidátech do 

orgánů spolku. Ve své zprávě o činnosti pak vyhodnotil úkoly uložené prezidiu delegáty III. 

sjezdu, dosavadní činnost spolku jak na centrální tak regionální úrovni spolku, dále pak úkoly, 

které spolek čekají v budoucím období a to především v legislativní a organizační oblasti. 

Zmínil zahájení legislativního procesu při přípravě věcného návrhu zákona o veteránech 

bezpečnostních sborů, zhodnotil stav smluvní spolupráce s organizacemi podporující 

spolkovou činnost VP ČR, stav a úroveň členské základny a zmínil záměry spolku pro další 

období. Vzpomněl na členy spolku, kteří se aktivně podíleli na spolkové činnosti a nejsou již 

mezi námi. 

Sjezd na svém jednání schválil zprávu o hospodaření VP ČR, zprávu Revizní komise a mimo 

povinné volby mandátové,  volební a návrhové komise schválil základní a s odkazem na 

dosavadní legislativní změny, závazné  předpisy spolku jako stanovy, finanční a jednací řád, 

zejména pak úkoly uložené prezidiu pro další období do roku 2022. Sjezd schválil i výši 

členského příspěvku pro další období v částce 300,- Kč. Významným momentem pak byla 

volba prezidenta, prezidia, předsedy a členů kontrolní komise. Delegáti návrhy předložené 

prezidiem schválili jednomyslně, čímž vyjádřili důvěru dosavadnímu prezidentu a prezidiu 

spolku a jeho směřování pod vedením JUDr. Jaroslava Zemana. 

 

V závěru jednání byli oceněni ti, kteří se aktivně podíleli na rozvoji spolkové činnosti a 

propagaci spolku, dále pak bylo schváleno závazné usnesení delegátů IV. Sjezdu spolku, které 

bude prezidiem spolku rozpracováno do jednotlivých a konkrétních oblastí, se stanovením 

osobní odpovědnosti dotčených členů. 

.  
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