
Programové prohlášení PVSR k 13. 7. 2016 

1. P VSR bude v následujícím volebním období 2016 - 2018 řídit VSR, z. s. podle stanov schválených 

na 1. Členské schůzi 2016. 
 
2. P VSR bude i nadále usilovat o realizaci odškodného legislativní cestou. K tomu využije 

alternativně konzultací u vrcholových ústavních činitelů. 
 
3. Těžiště práce VSR je v ÚzO VSR. P VSR bude práci krajských předsedů a předsedů ÚzO VSR 

všemožně podporovat, přičemž bude i využívat možné a dostupné ocenění práce na úrovni VSR, MO 

ČR, případně i státní vyznamenání ČR. 
P VSR doporučuje uskutečňovat každoročně alespoň jednu akci regionálního významu k výročí např. 

21. srpna, nebo 2. 7. 2017, 100. výročí bitvy u Zborova, 21. 8. 2018 bude 50. výročí okupace ČSSR, 

28. 10. 2018 bude 100. výročí ČSR apod. 
 
4. Na úseku mediálního obrazu VSR připravovat výstupy pro media. Realizovat operativně prohlášení 

VSR k zásadním otázkám, jako je např. zesměšnění a zničení Standarty prezidenta ČR, která je 

symbolem státnosti ČR.  Výrazně zlepšit mediální obraz VSR u občanské veřejnosti. Zveřejňovat 

příspěvky na aktuální témata (doporučuje se: problémy migrace, bezpečnostní rizika, vojenské tradice 

apod.). 
 
5. P VSR v případě potřeby ustaví následující odborné komise: sociálně právní, mediální obraz VSR, 

archivace dokumentů VSR na úrovni P VSR. 
P VSR současně doporučuje na všech stupních řízení VSR provádět přípravu k archivaci dokumentů 

VSR, k čemuž P VSR vydá podrobnější pokyny. V souvislosti s tím se P VSR usnáší na povinnosti 

členů P VSR předávat funkce protokolárně a protokoly zveřejnit na našem webu. 
 
6. P VSR se usnáší dbát na úspornost provozu VSR.  P VSR svolávat dle potřeby, minimálně 2 x do 

roka. Kontrolní činnost RK při revizi dokladů spojovat se zasedáním P VSR v zajištěné oddělené 

místnosti, přičemž k dosažení závěrů využívat i elektronickou poštu. Pro činnost KK bude v případě 

potřeby zajištěna místnost na jednání se stěžovateli, přičemž bude KK taktéž operativně využívat 

elektronické komunikace. 
Za práci v P VSR se nebudou vyplácet žádné finanční odměny. 
P VSR zřizuje funkci hospodáře s právem hlasu poradním (může to být i odborník z občanské 

veřejnost)i. P VSR se usnáší, že Hospodář společně se správcem webových stránek budou dvě 

přiměřeně placené funkce. 
P VSR zváží ekonomickou situaci a ekonomickou strategii VSR, přičemž předběžně předpokládá, že 

bude možné v roce 2017 snížit členský příspěvek na 70,- Kč/rok. Pokud to predikce ekonomické 

situace VSR umožní, předpokládá P VSR v jubilejním roce 2018, že by bylo možné realizovat výrobu 

a předávání Pamětních medailí k 50. výročí 21. 8. 1968 všem dosažitelným držitelům rehabilitačního 

osvědčení.  P VSR bude v průběhu uvedeného období přijímat z ÚzO VSR a KR VSR návrhy na výše 

popsaná ocenění. 
 
7. Vzhledem k tomu, že se podařilo do nových stanov schválených na 14. CK VSR 2015 „zabudovat“ 

technické nedostatky, je potřebné se tímto problémem soustavně zabývat a podat návrhy na řešení 2. 

členské schůzi VSR v květnu 2018. 
 
8. Všichni zvolení členové PVSR předložili negativní lustrační osvědčení. P VSR 
Doporučuje členům VSR pracujících na funkcích předsedů P VSR, ÚzO VSR, KK VSR a RK VSR 

dobrovolně zaslat kopii negativní lustrační osvědčení tajemníkovi VSR k založení do archivu VSR. 
 
Schváleno P VSR na ustavujícím zasedání v Praze dne 13. 7. 2016 
Za P VSR 
Plk. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda VSR 


