Zápis z jednání delegace VSR s MO ČR – Odbor pro válečné veterány.
Dne 26.5.2016 od 12,30 do 14,30 hod se uskutečnilo jednání delegace VSR, z.s.
zastoupené Plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda VSR – vedoucí delegace a Npor.
v.v. Petr Baubín – tajemník VSR – člen delegace s Plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA – ředitel
odboru a Ing. Milan Bachan – zástupce ředitele odboru.
Předmět jednání – stav projednávání parlamentního tisku č. 378.
Jednání zahájil předseda Čeřovský a informoval ředitele odboru MO ČR o setkání s
poslancem Seďou a připravovanými setkáními s prezidentem republiky a ministrem obrany ČR.
Omluvil se za několik desítek neuváženě podaných žalob na MO ČR v souvislosti s odškodným.
Ředitel odboru Plk. Stehlík vysvětlil postupy podávání a jejich vyřizování na MO ČR.
Zejména vysvětlil, že jednání s ministrem i s prezidentem stejně nakonec bude vyřizovat jeho
odbor. V této souvislosti by pravděpodobně mělo smysl pouze podávat na odbor stížnost ministrovi
nebo přímo prezidentovi na nespokojenost s postupy odboru. Jednání zástupců VSR u prezidenta se
zúčastní, jednání zástupců VSR u ministra MO ČR nebylo dohodnuto pro jeho nedůvodnost.
Dále bylo vysvětleno, že odškodné za dobu ztrávenou ve vězení, nebo za nezákonně
zabavený majetek bylo již vyplaceno. Ostatní nepříjemnosti, které důstojníci, praporčíci a občanští
pracovníci vojenské správy utrpěli byly obdobné jako u ostatní občanské veřejnosti, která
nesouhlasila s okupací ČSSR. Z této skutečnosti vycházel i senátor Dienstbier. Podle zásady všem
stejně – nikomu nenadržovat ani nediskriminovat.
Návrhy na záslužné kříže musí být řádně zdůvodněny významnou činností (publikační,
přednášky ap.) ve prospěch armády nebo významného podílu na práci v organizaci VSR, návrhy na
povyšování po dovršení 60. roku věku žadatelů a výše, se realizují jen u válečných veteránů.
Legislativní odbor MO ČR se významnou měrou podílel na zpracování parlamentního tisku
č. 378. Zástupci MO ČR přijali delegaci VSR (asi před dvěma roky) k projednávání realizace
odškodného – hledala se schůdná cesta i přes negativní postoj senátora Dienstbiera. Zástupcům MO
ČR se vyjednávání zpočátku jevilo jako nadějné. Vedení odboru bylo velmi zklamáno postoji
tehdejší delegace. Byli jmenováni dva členové delegace, kteří se chovali nepřijatelně agresivně –
zanechali po sobě hořkost a pachuť. Ředitel odboru Plk. Stehlík citoval z obrazovky počítače jména
tehdejších vyjednavačů a písemný komentář.
Po zvážení nových okolností bude Odbor pro válečné veterány MO ČR u prezidenta
republiky parlamentní tisk č. 378 podporovat.
Předseda Čeřovský ujistil ředitele odboru Stehlíka, že podobné excesy se nebudou opakovat
a předal mu plaketu VSR, tajemník Baubín vyslovil řediteli odboru osobní uznání za jeho
publikační činnost, které si velmi váží a čerpá z ní podklady pro přednáškovou činnost mezi
důchodci na Praze 13. Ředitel odboru Stehlík předal předsedovi Čeřovskému a tajemníkovi
Baubínovi jeho autorskou publikaci Legionáři s lipovou ratolestí II. s osobním věnováním.
Dne 26.5.2016 za VSR Plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda VSR, Npor. Petr Baubín –
tajemník VSR v.r.
Záznam pod čarou:
Delegace VSR Čeřovský, Baubín se ještě zúčastnila jednání v kanceláři Mgr. Františka
Najgebaura, který podal velmi podrobnou informaci o plánování akcí podporující společnou věc
armády a zájmových spolků.
Delegace VSR vyslovuje zástupcům MO ČR s nimiž jednali uznání za vstřícné a vzhledem k
jejich věku trpělivé a ohleduplné.
Čeřovský, Baubín v.r.

