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Rozhovor s Giuseppem Giordem
– Prezidentem a výkonným
ředitelem společnosti AERO
Vodochody AEROSPACE a.s.
Giuseppe Giordo je od 16. května 2016
Prezidentem a výkonným ředitelem společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Od r. 2011 do r. 2015 byl výkonným ředitelem (CEO) společnosti Alenia
Aermacchi a vedoucím sektoru aeronautiky společnosti Finmeccanica. Byl jmenován prezidentem Alenia Aermacchi North America Inc., což je 100% dcera společnosti Finmeccanica S.p.A. – nyní Leonardo S.p.A. Odpovídal za vojenské i obchodní operace společnosti Alenia North America Inc., za její průmyslové investice, a spolupráci s firmami v USA a Kanadě a řídil veškerou její výrobu, distribuci
a marketing v Severní Americe.
Vystudoval ekonomii a poté právo na Univerzitě Sapienza v Římě.
Před nástupem do společnosti Alenia
North America Inc. byl výkonným ředitelem společnosti Alenia Aeronautica
S.p.A. ve skupině Finmeccanica S.p.A.
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Od r. 2000 do r. 2003 byl vedoucím mezinárodního marketingu a v průběhu tohoto období zajistil prodej letounu C-27J
Spartan do Řecka. V této pozici Giordo
dohlížel na produkci a realizaci marketingových kampaní, jejichž cílem bylo posílit
mezinárodní postavení společnosti Alenia
North America Inc. ve světě. Od r. 1998
do r. 1999 byl ředitelem pro rozvoj mezinárodního obchodu divize Aeronautica společnosti Alenia Aerospazio v Evropě, Jižní Africe a Brazílii. Předtím byl ředitelem pro rozvoj mezinárodního obchodu s odpovědností za průmyslovou účast,
manažerem pro rozvoj obchodu, obchodním manažerem pro program mezinárodního výzkumu a obchodním manažerem pro program AV-8B. Sloužil 3 roky
v italském vojenském letectvu a dosáhl hodnosti Tenant Officer. Dále sloužil
jako předseda společnosti Global Military Aircraft Systems LLC a Alenia Aeronau-

tica Inc. Byl ředitelem společnosti Sukhoi Civil Aircraft od června 2011
a od r. 2008 ředitelem společnosti DRS
Technologies, Inc.
Rozhovor s Giuseppem Giordem, Prezidentem a výkonným ředitelem společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., vedl pro
Military Forum
JUDr. Svetozár Plesník.
MF: Vystudoval jste ekonomiku a právo,
co Vás vedlo k tomu, že jste začal působit
v leteckém průmyslu?
GG: Letectví pro mě nebylo ničím neznámým. Můj otec sloužil u italských vzdušných sil, já sám jsem také strávil tři roky
v armádě. Ale ekonomie a právo mi byly
bližší než aktivní působení v armádních
řadách. Proto jsem se rozhodl sice zů-

stat v leteckém prostředí, ale na trochu
jiné pozici, a po studiích jsem nastoupil do Alenie.
MF: Působil jste v řadě důležitých
funkcí a dosáhl jste celé řady významných úspěchů. Která pozice byla pro Vás profesně nejnáročnější a proč?
GG: Když mi

b y l o
čtyřiačtyřicet,
stal jsem se výkonným ředitelem celé skupiny
Alenia, největšího leteckého výrobce v Itálii s tržbami přes 19 miliard eur ročně. V době,
kdy jsem na tuto pozici nastoupil, měla
Alenia provozní ztrátu okolo jedné miliardy eur. Museli jsme zavést mnoho krizových opatření a také propustit některé zaměstnance, takže to opravdu nebylo
snadné. Ale uspěli jsme a zajistili jsme firmě dlouhodobý růst. Když jsem z Alenie
odcházel, měla provozní zisk 350 milionů
eur a firma rostla každým rokem.
MF: V loňském roce jste nastoupil
do funkce výkonného ředitele společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Jaké
jsou vaše vize a cíle z hlediska marketingové a obchodní aktivity u největšího leteckého výrobce v České republice?
GG: Během prvních měsíců v Aeru jsme
si stanovili dva strategické cíle. Zaprvé,
chceme se opět profilovat jako výrobce
vlastních letounů a vrátit se na pozici lídra v kategorii cvičných a lehkých bojových
letadel. Chtěli bychom, aby se do Aera
a tím i do České republiky vrátila výroba
vojenských letounů, která zde má dlouhou tradici. Jsme největším leteckým výrobcem v zemi a úspěch našich letounů
by přinesl výhody pro celý český průmysl.
Nejen, že by vedl k vytvoření dalších pracovních míst, ale hlavně by rozvíjel schopnosti a know-how českých firem.
Naším druhým cílem je, aby se Aero sta-

lo partnerem velkých
leteckých firem. To
znamená, že Aero
bude dále dodávat
pro programy hlavních světových leteckých výrobců, ale
místo abychom vyráběli jen díly nebo menší sestavy, chceme
se více zapojit i do vývoje letounů a do montáže

větších sestav.
MF: Vaše firma zaměstnává cca 1900 odborníků. Jaký je Váš hlavní cíl z hlediska
posílení nové organizační struktury?
GG: Když jsem přišel do Aera, firma byla
rozdělená do několika divizí. Ačkoliv je
Aero situováno pouze v jedné lokaci, takže všichni lidé z firmy se každý den potkávají, komunikace a spolupráce mezi divizemi vázla, což způsobovalo potíže celé
společnosti. Takže jsme se rozhodli divize
spojit a vytvořit novou organizační strukturu založenou na provozních funkcích
a na integraci na bázi jednotlivých programů. Například inženýring byl dříve samostatnou divizí, ale my jsme přesvědčení, že inženýring má sloužit k podpoře
ostatních funkcí firmy a ne hledat vlastní
zakázky a vývoj pro jiné firmy. Naším cílem je mít společnou misi pro celou společnost.
MF: Jak těžké bude znovu dosáhnout
ve světě pozici vedoucího výrobce pro
lehké bojové a cvičné letouny? Co vše pro
to chcete udělat?
GG: Naše strategické cíle jsou docela výzvou. V minulých letech Aero ztratilo svou
pozici výrobce vlastních letounů a profilovalo se více jako dodavatel velkých leteckých firem a poskytovatel servisních služeb. Ale neztratili jsme schopnost letouny vyrábět. Víme, že v nejbližších letech
bude na trhu velká poptávka po lehkých
bojových a zejména po cvičných letou-

nech. Část trhu je pro nás z různých důvodů nedostupná, ale stále zbývá poměrně velký trh, jehož část můžeme pokrýt.
Takže teď nabízíme zákazníkům náš nový
cvičný letoun, L-39NG, ale také lehký bojový letoun L-159, který byl v posledních
letech trochu pozapomenut, ale my věříme, že má stále potenciál.
MF: Jak se Vám líbí v České republice?
GG: Musím říci, že Praha i Česká republika jsou opravdu
přívětivé. Přestěhoval
jsem se do Prahy i se svou
rodinou
a tato

země na nás
působí jako velmi příjemné místo k životu. Všichni si krásu České republiky
velmi užíváme. Jediná věc, která mi tu
schází, je moře – ale Praha leží ve středu
Evropy a všude je to odsud blízko.
Chtěl bych ještě poukázat na jednu věc.
Mám zkušenosti ze života v několika zemích světa a na České republice je velmi
pozitivní podpora ze strany institucí. V našem podnikání je podpora ze strany institucí opravdu důležitá. A tady v České republice platí, že když má firma naší velikosti problém, můžete zvednout telefon
a zavolat na ministerstvo nebo i na vládu a oni vám to vezmou a mají vůli vám
pomoci. Spolupracujeme také například
s Českou exportní bankou nebo s Exportní garanční a pojišťovací společností a jejich podpora je pro nás také zásadní.
MF: Jak relaxujete po své velice náročné
práci a jaké jsou vaše koníčky?
GG: Jak jsem již řekl, chybí mi tu moře,
a to zejména proto, že jsem velkým fanouškem potápění. Ale i tak se mi alespoň dvakrát ročně podaří i s rodinou
za potápěním někam vyjet. Také často
hraji tenis, a jsem moc rád, že mám v Praze hodně spoluhráčů, a to jak mezi cizinci, tak i mezi Čechy.
Děkuji za rozhovor…
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Interview with
Mr. Giuseppe Giordo, President
& CEO of the AERO Vodochody
AEROSPACE a.s. Company
Mr. Giuseppe Giordo is from May 16,
2016 President & CEO of the Company AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
From 2011 to 2015, he was CEO of the
Alenia Aermacchi Company and Head of
the aeronautics sector of the Finmeccanica Company. He was appointed President of the Company Alenia Aermacchi
North America Inc. that is 100% subsidiary of the Finmeccanica S.p.A. Company
– now Leonardo S.p.A. He was responsible for military and business operations
of the Alenia North America Inc., Company for the investments into industry, for
its cooperation with the firms in the USA
and Canada and he was managing all its
production, distribution and marketing in
North America.
He studied economics and then law in the
Sapienza University in Rome.
Before entering Alenia North America
Inc., he served as CEO of the Alenia Aeronautica S.p.A. Company in the group Finmeccanica S.p.A. From 2000 to 2003, he
was heading international marketing and
during this period, he sold the C-27J Spartan aircraft to Greece. In this position, he

supervised the production and implementation of marketing campaigns aimed at
strengthening of the international position of the Alenia North America Inc. in the
world. From 1998 to 1999, he was Director for development of international trade
in Europe, South Africa and Brasil of the
Aeronautica division of Alenia Aerospazio Company. Prior to that, he served as
Director for development of international
trade responsible for industrial participation, manager for business development,
business manager for the program of international research and business manager for AV-8B program. He was serving
3 years in Italian Air force and he reached
the grade of Tenant Officer. Furthermore,
he served as President of the Global Military Aircraft Systems LLC Company and
Alenia Aeronautica Inc. He was Director
of the Sukhoi Civil Aircraft Company from
June 2011 and Director of the DRS Technologies, Inc. Company from 2008.
Interview with Mr. Giuseppe Giordo, President & CEO of the Company AERO Vodochody AEROSPACE a.s. for Military Forum was led by JUDr. Svetozár Plesník.

GG: Our strategic goals are quite challenging. In the past years, Aero has lost its
position as a whole aircraft manufacturer
and it has profiled itself more as a supplier of bigger companies and provider of
MRO services. But we haven’t lost the capability of production of the aircraft. We
know that there will be a market demand
for light attack aircraft and that there will
also be need of many training aircraft all
over the world. Part of the market is unreachable for us for various reasons, but
there is still a big space to get a share on
the rest. So we are offering our new training aircraft, L-39NG and we are also actively marketing L-159 which has been
a little bit forgotten recently, but we believe it still has a potential.

MF: You studied economics and law.
What was the incentive for you to start
working in the aviation industry?
GG: Aviation industry was not an unknown environment for me. My father served in Italian Air Force and I have also
spent three years in an army. But economics and law were closer for me than active operation in the army. Therefore I decided to stay in the aviation environment,
but on a different position. So after my
studies, I joined Alenia.
MF: You served in a number of important
functions and you have earned a whole
series of important successes. Which one
of them was for you professionally the
most demanding and why?
GG: When I was 44, I became CEO of
the whole Alenia group, the largest aerospace company in Italy with revenues over
19 billion Euro. By the time I was appointed to this position, Alenia had an operating loss of around one billion euros. We
had to adopt many crisis measures and
even dismiss some employees, so it was
very hard. But we were successful and

MF: How do you like the Czech Republic?

we have secured long term growth of the
company. When I left Alenia, its operating profit was 350 million euros and it
was growing every year.
MF: In the last year, you assumed the
function of President & CEO of the Company AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
What are your visions and objectives from
the point of view of marketing and business activity of the biggest aviation manufacturer in the Czech Republic?
GG: After the first months in Aero, we
defined two strategic objectives. First,
we want to become again an aircraft
OEM positioned as leader for training and
light attack aircraft. We would like to return production of own military aircraft to
Aero and to the Czech Republic as a whole. We are the biggest Czech aircraft manufacturer and success of our aircraft will
bring benefits to the whole industry. Not
only it should create new jobs, but it will
develop know-how and capabilities of
Czech companies.
Second, we want to position Aero as
a partner of identified OEM. That means we want to continue in our cooperation with leading aerospace manufacturers, but instead of just manufacturing of
some parts or small assemblies, we would
like to get more involved also in design

or in assembly of bigger structures of the
aircraft.
MF: Your firm employs about 2000 aviation experts. What is your principal objective from the point of view of the need to
strengthen a new organization structure?
GG: When I came to Aero, the company
was divided to several separate divisions.
Even though Aero has only one production plant so all the people are located on
the same place, communication and cooperation of the divisions was often quite
problematic which caused many troubles
to the whole company. So we decided to
merge all the divisions and create new organization based on operational functions and integration and consolidation at
program level. For example, we are convinced that Engineering, which used to
be a separate division, should be dedicated to support all the different functions
of the company in terms of design and
development activities and it should not
seek its own business outside. Our objective is to have a common goal for the
whole company.
MF: How difficult will it be to reach again
in the world the position of the leading
manufacturer of jet trainer and light combat aircraft? What all are you decided to
do for that?

GG: Since I came to Aero, Prague and
Czech Republic were very welcoming.
I have moved to Prague with my family
and our impression of the country is that
it is a very nice place to live in. We are all
very enjoying beauty of the Czech Republic. The only thing I miss here is the sea
– but Prague is in the middle of Europe so
everything is close from here.
I would like to point out another thing.
I have lived in several countries all over
world so I have some comparison and
there is one very positive thing on the
country, and that is the support of institutions. In our business, support from institutions is a key to success. When you
are a big company like Aero and you have
a problem, here in the Czech Republic
you can call ministry or even the government and they are responding and willing to help you. We are also cooperating
with Czech institutions like Czech export
bank or Export Guarantee and Insurance
Corporation and their support is very important for us.
MF: How do you relax after your very demanding work and what are your hobbies?
GG: As I said before, I miss the sea here.
That’s because I am a big fan of scuba diving. However, I manage to go scuba diving with my family at least twice a year.
I also enjoy playing tennis and I am happy to have many partners for tennis matches here in Prague, both from international environment but also Czech people.
Many thanks for this interview...

6

7

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

1 | 2017

mjr. v. v. JUDr. Radim Josef Marušák, CSc. (nar. 28. 10. 1951)
Major (ret.) Radim Josef Marušák, Doctor of Laws, Candidate
of Sciences (born on October 28, 1951)
ložních vojáků České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Polské republiky, Spolkové republiky Německo, Itálie,
Švýcarské konfederace, Rakouské republiky, Chorvarska a Slovinska. Ve Svazu důstojníků a praporčíků AČR zastává funkci
mistopředsedy. Je dopisovatelem svazového časopisu Military Forum. Pravidelně
se zúčastňuje většiny akcí a jednání, které
pořádá Ministerstvo obrany ve spolupráci se Svazem důstojníků a praporčíků AČR
a dalšími svazy.

JUDr. Radim Josef Marušák, CSc., nastoupil vojenskou základní službu 10. prosince 1975. Dnem 13. prosince 1976 byl
povýšen do hodnosti podporučíka. V roce
1970 absolvoval pilotní a parašutistický výcvik. V roce 2002 absolvoval kurz VČ-VR
na Vojenské akademii ve Vyškově. V letech
2003–2004 byl zařazen v Aktivních zálohách Armády ČR. Dne 1. června 1981 byl
povýšen do hodnosti poručíka, 1. června
1985 do hodnosti nadporučíka, 1. března
2003 do hodnosti kapitána a dne 1. dubna 2017 do hodnosti majora.
Dr. Marušák se specializoval na mezinárodní právo, 12 let působil ve Světové odborové federaci v oddělení OSN a věnoval se
přednáškové a lektorské činnosti v oblasti
ochrany lidských a odborových práv s využitím odborných organizací systému OSN,
zejména Mezinárodní organizace práce
a UNESCO. Od r. 1990 vykonával advokacii
a poskytoval právní služby zejména zahraničním klientům. Byl jmenován ředitelem
Institutu pro právní vzdělávání a informace,
který ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zajišťoval zahraniční rozvojovou pomoc ve formě odborných seminářů pro země Středoevropské iniciativy. Následně působil jako odborný garant akademických právních programů na Univerzitě
Pardubice, Vysoké škole ekonomické a Anglo-Americké Univerzitě. Nyní pracuje jako
Senior Legal Advisor ve společnosti AERO
Vodochody AEROSPACE a.s.
Od května 2004 je členem Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR, kde velice aktivně působí v mezinárodní oblasti.
Od roku 2007 se aktivně zúčastnuje zasedání mezinárodní platformy Gaminger
Initiative, která sdružuje národní svazy zá-
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V rámci Svazu DaP AČR poskytuje právní služby a působí mj. jako překladatel
a zpracovatel podkladů pro jednání Gaminger Initiative.
Jmenovaný má velice dobré řídicí a organizátorské schopnosti a zkušenosti. Ovládá několik jazyků, což je základní podmínkou pro mezinárodní spolupráci. Jeho
životní a pracovní zkušenosti jsou zárukou
pro kvalitní výkon funkce na mezinárodní úrovni.
Dva roky působí ve funkci viceprezidenta
Gamingské iniciativy.
Redakce
Radim Josef Marušák entered the military service on December 10, 1975. On
December 13, 1976 he was promoted to
the rank of second lieutenant. In 1970, he
participated in a pilot and paratroop training. In 2002 he graduated from a course
for squad and platoon commanders in
the Military Academy in Vyškov. In the
period from 2003 to 2004 he was included in the Active Reserves of the Army of
the Czech Republic. On June 1st, 1981 he
was promoted to the rank of lieutenant,
on June 1st, 1985 to the rank of first lieutenant, on 1st March 2003 to the rank of
captain and on 1st April, 2017 to the rank
of major.
Dr. Marušák is specialized in particular in
international law. He had been serving for
12 years in the World Federation of Trade
Unions in the United Nations Department
where he concentrated on lecturing and
writing on the protection of human and
trade union rights with the use of international procedures of the United Nations
system and its specialized agencies, in

particular those of International Labour
Organization and UNESCO. From 1990
he had a private law practice and provided his legal services especially to foreign clients. He was appointed Director
of the Institute for Legal Education and
Information that in cooperation with the
Ministry of Foreign Affairs of the Czech
Republic provided foreign development
assistance in the form of expert seminars
to the countries of Central European Initiative. Concurrently, he worked as technical expert and guarantor of academic
legal programs in the University of Pardubice, University of Economics and AngloAmerican University. Currently he works
as Senior Legal Advisor in the company
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
He is a member of the Union of Officers
and Warrant Officers of the Army of the
Czech Republic (Union) from 1st May,
2004 where he is very active in the international field. From 2007, he has been taking
active part in the meetings of the international platform called Gaminger Initiative
that brings together national unions of
reserve officers and soldiers of Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Poland,
Federal Republic of Germany, Italy, Swiss
Confederation, Austrian Republic, Croatia
and Slovenia. In the Union he acts as its
Vice-President. He is a correspondent of
the Union magazine Military Forum. He is
regularly taking active part in the majority
of actions and meetings organized by the
Ministry of Defense in cooperation with
the Union and other associations.
He also provides legal services within the
Union and he drafts documents in foreign
languages on behalf of the Union for the
meetings within the Gaminger Initiative.
Dr. Marušák has very good managing and
organization skills and competencies and
has extensive international experience.
He can speak several foreign languages
which is a fundamental condition for
effective international cooperation. His
life and professional experience provide
guarantee of a high level performance of
international function.
He serves as Vice President of Gaminger
Initiative for two years
Redaction

Rozhovor s předsedou
Senátu Parlamentu ČR
Milanem Štěchem
Předseda Senátu Parlamentu České republiky je druhý nejvyšší ústavní činitel státu. Horní komora Parlamentu ČR jej volí vždy na začátku dvouletého funkčního období. Současným
předsedou Senátu (od roku 1996 pátý
v pořadí) je Milan Štěch, který je zároveň jediným senátorem, jenž vykonává mandát senátora v jediném obvodu
od samotného založení Senátu v roce
1996. V roce 2014 byl na šest let zvolen
za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko.

Předseda Senátu na základě zákona
o jednacím řádu Senátu (č. 107/1999 Sb.)
zastupuje horní komoru navenek, podepisuje její zákonná opatření a usnesení. Současně dává souhlas k případnému
stíhání senátora nebo soudce Ústavního
soudu, který byl dopaden při spáchání
trestného činu nebo bezprostředně poté.
Dále pak svolává, zahajuje a ukončuje
schůzi Senátu a stanovuje pořadí, v němž
jej budou místopředsedové zastupovat
v průběhu funkčního období. V době přerušení zasedání svolává komoru ke schůzi před stanoveným termínem, přerušuje schůzi při nepořádku, nebo není-li komora schopna se usnášet. Vyhlašuje volby prezidenta České republiky. Nově zvolený prezident do jeho rukou skládá přísahu a může se vzdát i svého úřadu.
Rozhoduje také o použití státních vlajek
na budovách sídla Senátu, jmenuje a odvolává, po schválení Organizačním výborem, vedoucího Kanceláře Senátu, oznamuje prezidentovi republiky a ministrovi

vnitra, že mandát senátora zanikl v průběhu jeho volebního období, s výjimkou případů, kdy mandát senátora zanikl v posledním roce před uplynutím jeho
volebního období.
Pokud se uvolní úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší mu podle článku 66 Ústavy výkon příslušných funkcí
prezidenta původně svěřených předsedovi Poslanecké sněmovny.
Disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava
v katedrále sv. Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.
S předsedou Senátu Milanem Štěchem
vedl 2017 rozhovor pro Military Forum
Svetozár  Plesník.
MF: Začátkem března jste se zúčastnil
ve Varšavě jednání předsedů parlamentů zemí Visegradské skupiny. Jednalo se
o aktuálních problémech Evropské unie
a možnostech hlubší spolupráce Česka,

Slovenska, Maďarska a Polska na úrovni
Visegradské skupiny. Jak hodnotíte uvedené jednání z hlediska řešení migrační
krize pro země V4 a hlavně dopad na Českou republiku? Jaká další témata aktuálně na podobných platformách převažují?
MŠ: Ve Varšavě se jednalo o pravidelném
setkání předsedů komor národních parlamentů, Visegrádské skupině letos předsedá Polsko. Co se týká problematiky migrační krize, máme na úrovni parlamentů V4 dlouhodobě shodné postoje – odmítáme jakékoliv přerozdělovací kvóty
a od začátku považujeme za potřebu maximálně pomáhat v těch zemích, kde migrace vznikla, tedy tam, kde probíhají válečné operace a boje. To jsou země arabské, včetně některých zemí severní Afriky a Afghánistánu. Jednali jsme o potřebách ochrany Schengenské hranice na celém jejím území. Na uvedenou ochranu se musí vyčlenit a vynaložit potřebné prostředky. Jsem rád, že postoje Visegrádu dnes přebírá větší počet zemí, kte-
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ré jsou členy EU a je to i hlavní směr politiky Evropské komise. Další témata jednání byla věnovaná problému, který je spojený s brexitem, tady se také shodujeme.
Na jedné straně si přejeme, aby vystoupení Velké Británie z EU proběhlo důstojně, aby se mohlo dále s VB komunikovat,
na druhé straně musí vyjednavači EU hájit pozice členských zemí. V tomto směru je vyjednávání pro Poláky velice důležité z důvodu určitého volného pohybu osob, protože hodně Poláků ve Velké
Británii pracuje. České republiky se tento
problém v takové míře netýká, ale vše se
teprve ukáže u dalšího vyjednávání. Co se
týká vyjednávacích pozic, je ve V4 shoda.
Určité rozdílné názory jsou v otázce otevíraní smluv, které upravují pravidla jednání
a konání EU, zejména Lisabonské smlouvy. Domníváme se shodně se Slovenskem
a Maďarskem, že není vhodná doba otevírat tyto smlouvy, jelikož by nás to odvádělo od řešení aktuálního problému. Poláci se domnívají, že je potřeba smlouvy
otevřít a jednat o jejich změně. Dále se
informujeme o otázkách příhraniční spolupráce, problematice životního prostřední a rozvoje dopravní infrastruktury. Naše
jednání navazují na jednání premiérů V4.
MF: Zúčastňujete se celé řady mezinárodních summitů a jednání. Jak je Česká republika vnímána na mezinárodních summitech? Považují Českou republiku větší
státy za partnera nebo zlehčují naše postavení?
MŠ: Já jsem se nikdy nesetkal s tím, že
by někdo znevažoval postavení České republiky, nebo nebral stanovisko jejich
představitelů vážně. My jsme dnes chápáni jako součást V4. Jsem rád, že naše stanoviska k řešení problémů, např. migrace, se ukazují po určitém čase jako velice
přesná a fundovaná.
Nesetkal jsem se s tím, že by středoevropské země nebyly brány jako rovnocenný
partner na jednotlivých jednáních.
Problém vidím v tom, že občané „staré“
EU si myslí, že naše země dostávají finanční podporu jako další členské státy. Nevidí, kolik finančních prostředků se odvádí
zpět do fondů formou dividend a dalších
poplatků. Západní státy evropského společenství na nás neprodělávají. Naopak je
potřeba otevřít otázku, aby nedocházelo k tak velkému odlivu financí z hlediska malých personálních nákladů proti pracovním výkonům. Z naší strany by se měla
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omezit levná výroba různých součástek,
využívaných skladů pro firmy a hlavně začít jednat o navýšení mezd.
MF: Mohl byste jako předseda Senátu dát
impuls k tomu, aby se uvažovalo o posílení kapacity Evropské unie při budování
jednotného postupu k integraci a lepších
hodnot z hlediska bezpečnosti EU?
MŠ: Česká republika se připojila k zemím,
které hovoří vážně o evropské bezpečnosti. Nejsem za vytvoření nějaké nové „unijní armády“, ale o koordinaci ozbrojených
a bezpečnostních sborů našich zemí „27“
k obraně Schengenských hranic a celého
území unie. Je potřeba vytvářet společné mise k ochraně našich společných zájmů proti terorismu. Jsem optimista a věřím, že IS bude dřív nebo později poražen. Ale nebezpečí terorismu stále hrozí,
a proto je potřeba investovat do ozbrojených a bezpečnostních sborů vice finančních prostředků a moderních technologií. Je potřeba se neustále zabývat řešením bezpečnostní politiky ve všech směrech a ve všech státech unie a vzájemně
ji koordinovat.
MF: Od roku 1996 jste pátý předseda Senátu. Co považujete na Vaší práci předsedy Senátu za nejdůležitější?
MŠ: Povinnosti Senátu jsou dané částečně v Ústavě a především v jednacím řádu.
V Senátu jsem od jeho znovuobnovení
v roce 1996, takže si můžu dovolit tvrdit,
že mám určitý přehled o jeho činnosti.
Nejdůležitější je připravit jednání Senátu
tak, aby probíhalo demokraticky, v souladu se zákonem a byl prostor pro demokratickou diskuzi a transparentní hlasování o zákonech tak, aby kroky Senátu nemohly být zpochybněné. Snažím se,
aby se odložily stranické bitvy při hlasování o některých zákonech a aby se k  hlasování přistupovalo s občanským nadhledem. Musíme mít pragmatický přístup,
dbát na to, jak budou schvalované zákony
vypadat a jaký budou mít dopad na občany. Jsem rád, že složení Senátu je tvořeno
z výrazně regionálních osobností, které
mají dostatek životních zkušeností, mají
denní kontakty s občany a mohou je promítat do jednání horní komory.
Byl bych rád, kdyby se Senátu dařilo, pracovalo se korektně, zodpovědně a ve prospěch občanů.
MF: Jaký je Váš názor na činnost a zapojení záložních vojáků a důstojníků z hledis-
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ka posílení evropské bezpečnosti a spolupráce v rámci EU a NATO?
MŠ: Přivítal jsem, že se v České republice stále více počítá a pracuje s aktivními
zálohami a vojáky v záloze a myslím si, že
máme dobrý příklad např. ve Švýcarsku,
kde jsou „záložáci“ součástí obranného
systému státu. Je důležité, že příslušníci
aktivních záloh mají kladný vztah k této
činnosti. Někteří příslušníci aktivních záloh to dělají z přesvědčení, někteří z lásky a někteří to mají jako hobby. Je potřeba nadále vzbuzovat u našich občanů národní hrdost a připravovat zálohy k obraně vlasti, protože máme neblahé a bolestivé zkušenosti ze dvou válek v minulém
století. Proto je potřeba zvyšovat nejen
českou, ale i evropskou hrdost. Z hlediska národní obrany ponechám na posouzení a rozhodnutí odborníků, jak se bude
s aktivními zálohami pracovat, jak se budou využívat a připravovat k další obranné činnosti a obraně evropských hodnot.
MF: Považujete se za profesionálního politika? Jak si případně profesionálního politika představujete, máte nějaký vzor?
MŠ: Považuji se za profesionálního politika, za politika, který vzešel od „píky“.
Začal jsem pracovat manuálně, následně
jsem byl hospodářský pracovník, prošel
jsem ve všech pozicích v největším občanském sdružení – v odborech. 20 let působím v Senátu – horní komoře Parlamentu
– a myslím, že mám bohaté životní zkušenosti, které se snažím využívat ve své práci. Moji rodiče byli sedláci a díky rodičům,
kteří mi dali základy do života, se snažím
používat zdravý selský rozum na prvním
místě. Můžu říci, že to funguje. Mé názory berou i velice vážení a vzdělaní lidé
z akademických a vědeckých kruhů. Těchto lidí si velice vážím, velice úzce spolupracujeme a vzájemně se názorově doplňujeme.
Mám několik vzorů z politického života,
ale žádný nebudu uvádět. Můj názor by
mohl být zavádějící z hlediska mého soukromého názoru a pohledu na tohoto člověka – žádný člověk není dokonalý.
Děkuji za rozhovor…

Interview with Mr. Milan Štěch,
President of the Senate
of the Parliament
of the Czech Republic
President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic is the
second highest constitutional officer
of the State. He is elected by the upper Chamber of the Senate of the
Parliament of the Czech Republic
always in the beginning of the twoyear´s term of office. Mr. Milan Štěch,
the present President of the Senate
(from the year 1996 fifth in order)
is at the same time the only senator
who carries out the mandate of senator in the only electoral constituency
from the very foundation of the Senate in 1996. In 2014, he was elected
for 6 years´ period for the regions of
Pelhřimov and Jindřichův Hradec.
On the basis of the Act on the Senate Rules of Procedure No. 107/1999
Coll. the President represents the upper
Chamber externally, signs its statutory
measures and resolutions. At the same
time he grants consent to possible criminal prosecution of a senator or to that
of the judge of the Constitutional Court
who was apprehended while committing
the offense or immediately thereafter. In
addition, he convenes, opens and closes
the Senate meeting and determines the
order in which he will be represented by
Vice-Presidents during his term of office.
At the time of interruption of the session
he convenes the Chamber for a meeting
in advance of the set date, interrupts the
meeting in case of any disorder or in case
the Chamber´s quorum is not reached. He
declares the elections of the President of
the Czech Republic. The newly elected
President takes oath in his hands and can
resign his office in the same way.
He also decides on the use of national
flags on the buildings of the Senate´s seat.
He appoints and revokes, after approval
by the Organization Committe, the Head
of of the Senate Office, he announces to
the President of the Czech Republic and

to the Interior Minister the extinction of
mandate of senators during their electoral period, except for cases when the
senator´s mandate ceased to exist during the last year prior to expiration of the
electoral term.
If the office of the President of the Republic is released at a time when the Chamber of Deputies is dissolved, he shall, pursuant to Article 66 of the Constitution,
exercise the respective functions of the
President conferred originally upon the
President of the Chamber of Deputies.
He is the holder of one of the seven keys
from the door to the Crown Chamber in
St. Wenceslas Chapel in the St. Vitus Cathedral where the Czech crown jewels are
deposited.
The 2017 interview with Mr. Milan Štěch,
President of the Senate of the Parliament
of the Czech Republic for Military Forum
was lead by Mr. Svetozár Plesník.
MF: In the beginning of March, you attended in Warsaw the negotiations of
the Presidents of the Parliaments of the
countries of Visegrad group. The negotiaions dealt with the present problems
of the European Union and possibilities of
a deeper cooperation between Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Poland within Visegrad group. How do you
evaluate the said negotiations from the
point of view of migration crisis for the V4
countries and in particular the impact on
the Czech Republic? What further topics
prevail at present on the similar international platforms?
MŠ: The negotiations in Warsaw dealt
with regular meetings of the Presidents
of Chambers of the national Parliaments,
actually Poland presides over the Visegrad
group. Concerning the migration crisis, on
the level of the V4 Parliaments we have
in the long-term the same attitudes – we
refuse the redistribution quotas and from

the very beginning we consider the need
to help the countries where the migration
took its origin, i.e where the war operations and fightings are going on. They are
Arab countries, including some of North
Africa countries and Afghanistan. We discussed the need to protect the Schengen
border on its whole territory. The needed
funds have to be allocated and spent on
this protection. I am happy that the attitudes of the Visegrad countries are taken
over by a larger number of countries that
are members of the European Union and
that such attitudes are present in the
mainstream of the European Commission
policy. Further topics were devoted to the
problem connected with Brexit and also
here we have the same attitude. On one
hand we wish that the exit of Great Britain from the European Union be conducted with dignity so that we could further
continue to discuss with Great Britain but
on the other hand the negotiators have
to defend the positions and interests of
EU countries. In this respect, such negotiations are very important for Poland
due to certain free movement of persons
since many Polish people work in Great
Britain. This problem does not apply to
the Czech Republic so intensively but further negotiations will disclose real extent
of such issues. Concerning the negotiations positions, V4 countries act in concert but there are some different opinions in respect of opening of the treaties
governing the conduct and deeds of the
European Union, the Lisbon treaty in particular. We are of the opinion, together
with the Slovak Republic and Hungary
that the present period is not appropriate
for the opening of these treaties since this
would take us away from solving the actual problems. The Polish colleagues are
of the opinion that it is necessary to open
these treaties and negotiate their change.
Furthermore, we inform each other on
the issues of crossborder cooperation, on
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environment protection areas and development of transport infrastructure. Our
negotiations follow those of V4 Prime
Ministers.
MF: You are attending a series of international summits and negotiations. How is
the Czech Republic perceived in the international summits? Is the Czech Republic
considered by bigger states as a partner
or do they downplay our status?
MŠ: I have never faced a situation when
someone would downplay the Czech
Republic status or did not take seriously
the opinion of its representatives. We
are today perceived as an integral part of
V4 countries. I am glad that our opinions
on solving some problems, like that on
migration for instance prove to be after
some time accurate and well researched.
I have not met a situation in which the
Central European countries would not be
taken as an equal partner in individual negotiations.
One of the problems I can see resides
in the fact that the citizens of the „old“
European Union think that our countries
receive higher financial support that other member states. They do not see how
much of financial funds are paid back
into funds in the form of dividends and
further payments. The western countries
of the European community do not loose
money on us. On the contrary, we have
to address the question of huge outflow
of finances from the point of view of low
personal costs compared to job performance. We should restrict the cheap production of various components, stores
for big firms and launch negotiations on
wage increase of the Czech workers.
MF: Could you as the President of the
Senate give impuls to considerations of
strengthening the capacity of the European Union for building a united approach
to integration and higher values from the
point of view of European Union security?
MŠ: The Czech Republic joined the countries that speak seriously on the European
security. I am not in favour of creation
of a new „Union Army“ but I would like
to see a better coordination of armed
and security corps of our countries „27“
aimed at more effective defense of the
Schengen borders and that of the European Union territory as a whole. It is
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necessary to create common missions
for the protection of our common interests against terrorism. I am an optimist
and I do believe that the so called Islamic
State will be sooner or later defeated. But
the danger of terrorism still continues to
threaten and thus it is necessary to invest
into armed and security corps more financial funds and make modern technologies
available for them. It is necessary to deal
permanently with security policy in all
posible areas and coordinate it closely in
all European Union countries.
MF: You are fifth President of the Senate
from 1996. What do you consider to be
the most important for your work of the
Senate President?
MŠ: The Senate´s duties are defined partially in the Constitution and in the Senate Rules of Procedure in particular. I am
in the Senate from its restoration in 1996
and thus I can afford to say that I have
a certain overview of its activities. The
most important is to prepare the deliberations of the Senate in a way to make
sure that they will take place democratically, in conformity with the law and adequate space be left for democratic dicussion and transparent voting on the laws
so that no step of the Senate could be
put in doubt. I always try to postpone the
political parties´ fightings during the vote
on certain laws so that such voting be always approached with civic detachment.
Our approach has to be a pragmatic one,
we have to keep an eye on the quality of
the laws approved by the Senate and on
their impact on the citizens. I am happy
that the Senate´s composition is made up
of distinctly regional personalities having
enough life experience and being in daily
contacts with the citizens so that such
contacts can be reflected in the deliberations of the upper Chamber.
I would be pleased if the Senate managed to do well, work correctly, responsibly and in particular for the benefit and
welfare of all citizens.
MF: What is your opinion on the activity and involvement of reserve soldiers
and officers from the point of view of the
need of strengthening European security
and cooperation within the European Union and NATO?
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MŠ: I welcome the fact that the Czech
Republic is increasingly counting and
working with active reserves and I think
we have a good example for instance in
Switzerland where the „reservists“ are an
integral part of the State defense system.
It is important that the members of active reserves have a positive attitude to
this activity. Some members of active reserves do that out of conviction, some for
their love of our armed forces, some take
it as a hobby. It is essential to arouse our
citizens´national pride and prepare our reserves for defense of our homeland since
we have very unfortunate and painful
experience and memories from the two
wars in the last century. This is why we
have to work hard to increase not only
Czech but also European pride. I will leave
it to evaluation and decision of military
experts as to how to work and motivate
the reserve forces and how to prepare
and use them for further preventive and
protective activity to safeguard national
and European values.
MF: Do you consider yourself a professional politician? What is your idea of
a professional politician, do you have
a sort of a pattern?
MŠ: I consider myself a professional
politician, a politician who came „from
scratch.“ I started to work manually,
then I was an economic worker, I went
through all positions in the largest civic
association – in the trade unions. I am active for 20 years now in the upper Chamber of the Parliament and I think I have
rich life experience that I have been trying
to use in my work. My parents were farmers and thanks to my parents who gave
me the foundations for life, I always keep
trying first to use a sound farmer´s mind.
I can say that it works. My opinions are
taken seriously even by very honorable
and educated people from the academic
and scientific circles. I highly appreciate
these people, we work very closely with
each other and mutually complement our
opinions.
I have several patterns from political life
but I am not going to mention anyone of
them. My opinion could be missleading
due to my private view and assessment of
these men – since no one is perfect.
Thanks for the interview …

Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu
Mohl byste představit Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu?
Jde o sdružení více než sta firem, které
spojuje problematika obranných a bezpečnostních technologií. Máme mezi sebou především výrobce, ale i výzkumně
vývojové organizace či obchodní a marketingové podniky. Až na několik výjimek
se jedná o soukromé společnosti a převážná část je z kategorie malých či středních. Dohromady dávají práci více než
dvaceti tisícům lidí a celkový obrat mají
přes 50 miliard korun.

Jiří Hynek – vystudoval na pražském Matfyzu v osmdesátých letech. Od programování se postupně přes vedoucí posty
ve významných českých firmách dostal
až na svoji současnou pozici prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kde působí od roku 2011. Je
také jedním ze zakladatelů politické strany Realisté.

Tolik vojenského materiálu se u nás
vyrábí?
Zdaleka ne. Téměř žádný náš člen nevyrábí pouze pro armádu. Výrobní kapacity jsou také využívány pro běžnou civilní výrobu či pro zboží dvojího užití, takzvané duální výrobky. To jsou civilní produkty, které by bylo možno využít jak
pro vojenské účely, tak třeba pro výrobu zbraní konvenčních či zbraní hromadného ničení.
To je hodně obecná definice.
Evropskými byrokraty vytvořený seznam
zboží dvojího užití čítá téměř tři sta stránek hustě popsaného textu. Většinou
jde o běžné civilní výrobky, jejichž export podléhá přísným regulacím. Což dosti poškozuje evropské výrobce ve srovnání s výrobci asijskými či americkými. Ještě
větší restrikce ale platí při exportu vojenského materiálu.
Jak velmi důležitý je export pro české zbrojaře?
Velmi důležitý. Odhadujeme, že exportujeme více než 90% naší produkce. Je to
dáno nepoměrem velikosti našeho obranného průmyslu a velikosti našich ozbrojených složek. Jinými slovy – máme velký průmysl a malou armádu. Přesto jsou
dodávky vlastním ozbrojeným silám důležité. Je téměř nemožné exportovat něco,
co nedodáváte vlastním vojákům. Byli bychom schopni exportovat více, ale žádný

průmysl nemá tolik omezení, jako zbrojní.
Hodně špatně se pod tíhou regulací dýchá.
A to ještě byla nedávno schválena evropská směrnice omezující práva občanů EU držet legální zbraně. Bude
mít i tato dopad na český obranný
průmysl?
Ač Evropská komise pod pláštíkem boje
proti terorismu tuto směrnici protlačila,
nemá směrnice s bojem proti terorismu nic
společného. Neznám žádného teroristu,
který by zabíjel legálně pořízenou zbraní.
Řada směrnic, nařízení a regulací hodně
škod na našem průmyslu již napáchala. Toto by mohl být pověstný hřebíček
do rakve. Odhadujeme, že bude ohroženo více než 10 tisíc pracovních míst. Co je
ale podstatné, směrnice poškodí bezpečnost tím, že u nás může dojít k ukončení výroby vojenských zbraní. Vlastníci mohou převézt výrobu mimo země EU, což
se už děje u našich západních sousedů.
Rakouský Glock vyrábí v USA, stejně tak
italská Beretta. Tradiční německý výrobce
Heckler&Koch a původem švýcarský Sig
Sauer také postupně převedl velkou část
výroby mimo Evropu. Nadnárodní kapitál nikterak netrápí tato směrnice, protože
jemu stačí mimoevropské výrobní kapacity navýšit a s výrobou v EU skončit. Jsem
vděčen tomu, že český majitel České zbrojovky chce u nás dále vyrábět. Ale jestli ho
směrnice přinutí odejít s výrobou do USA,
čím vyzbrojíme vojáky? V době krize jim ze
zahraničí nikdo nic nedodá a navíc tak přijdeme o tradiční výrobu, která v České republice funguje již po staletí.
Dá se s tím něco ještě dělat?
Určitě nesedíme s rukama v klíně. Ale
detailní kroky si ponechme na příští rozhovor.
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Defence and Security
Industry Association
Jiří Hynek – graduated from the Faculty
of Mathematics and Physics of the Charles
University in Prague in 1980s. From programming, he gradually moved through
leading positions in eminent Czech companies to his current position of the president of the Defence and Security Industry
Association where he works since 2011.
He is also one of the founders of the political party Realisté.

Could you introduce the Defence and
Security Industry Association?
Organization associates more than hundred companies that are connected to
the defence and security technologies.
Our members are mostly producers, but
also research and development organizations or trade and marketing companies.
Apart from several exceptions they are
private companies and most of them are
small and medium size enterprises. Together they employ more than 20 000
people and their total turnover exceeds
50 billion CZK.
Do we produce that much of military
equipment?
Far away from that. There is almost no
company that produces solely for the
army. Manufacturing capacities are also
used for civil production or for the socalled goods of dual use. These are civil
products that can be used also for military purpose, for example to produce
conventional weapons or weapons of
mass destruction.
That is very general definition.
European bureaucrats came up with list
of dual used products that is covered
within three-hundred-page document.
These are mostly civil products which export is subject of strict regulations. Due
to these regulations, European producers are harmed in comparison with their
Asian or American competitors. Export of
the military equipment is subject of even
stricter restriction.
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How important is export for Czech
arms manufacturers?
Very important. We estimate that Czech
companies export more than 90% of
their production. It is given by disproportion in size of our defence industry and
size of our armed forces. In other words
– we have huge industry and small army.
Nevertheless, deliveries to our own armed
forces are of highest importance. It is almost impossible to export something that
you do not deliver to your own soldiers.
We would be able to export more, but
there is no industry that has that many
restrictions like the arms industry. It is
difficult to breathe under the burden of
these regulations.
Apart from that, recently the amendment of the European Directive on
Control of the Acquisition and Possession of Weapons limiting the right
of citizens was approved. Will this
have an impact on Czech defence industry?
Even though European Commission
pushed this amendment under the umbrella of fight against terrorism, it has
nothing to do with fighting terrorism.
I do not know any terrorist who would
kill people with legally obtained weapon.
Many directives and regulations already
harmed Czech industry. This could be

the last straw. We estimate, that this
amendment will endanger more than 10
thousand jobs. What is more important,
this amendment will endanger security,
because our companies can quit arms
production in the Czech Republic. The
owners can shift their production out of
the EU, which is already happening in our
neighbourhood. Austrian company Glock
is producing in the USA, so does Italian
company Beretta. Traditional German
producer Heckler&Koch and originally
Swiss producer Sig Sauer also moved big
part of their production out of the EU.
Transnational capital is not harmed by
this amendment, because it is enough for
the companies to increase the production
out of the EU. I am grateful that Czech
owner of the company Česká Zbrojovka
wants to continue with production in the
Czech Republic. But if this amendment
will force him to shift his production into
the USA, what are we going to arm our
soldiers with? In times of the crisis we
cannot count with deliveries from abroad
and apart from that we will lose our traditional production, that is working in the
Czech Republic for hundred years already.
Can we still do anything against that?
We are surely not twiddling one‘s thumbs.
But we can leave the details for the next
interview.

Představujeme náčelníka
Vojenské policie brigádního
generála Pavla Kříže

Sází především
na prevenci
V červnu roku 2015 byl do funkce
náčelníka Vojenské policie ustanoven
brigádní generál JUDr. Pavel Kříž, LL.M.,
kterého jsme požádali o rozhovor.

Jako právník jste pracoval v Německu u soudu a následně i v advokacii.
V roce 2006 jste přijal nabídku stát se
právním poradcem u Útvaru speciálních operací Vojenské policie. Co vás
vedlo k takovéto poměrně razantní
změně?
Právnickou fakultu jsem vystudoval v Čechách. Pak jsem byl v rámci programu
Erasmus půl roku v Německu. Když jsem
měl graduovat a získat magisterský titul,
vyhrál jsem ještě stipendium Evropské
unie, které mi umožnilo osm měsíců pracovat u německého soudu jako asistent
jeho předsedy. Současně jsem tam zahájil
doktorské studium práv. Později jsem nějaký čas strávil na Novém Zélandu. Po návratu jsem pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři. Nějak mne to ale neoslovilo. Protože jsem byl celý život poloprofesionální sportovec, nabídku od Útvaru
speciálních operací jsem přijal bez váhání.
V roce 2007 jste absolvoval kurz pro
právní službu v americké armádě
ve Virginii. Americký vojenský právní systém je jednoznačně oddělen
od toho civilního. Jaký je váš názor?
Voják ve Spojených státech má prostě větší kredit než průměrný občan a jsou na něj
kladeny vyšší požadavky, jak co se týče fyzické stránky, tak ale i morálních vlastností. A právě v tomto smyslu mně ta přísnější pravidla pro armádu připadají naprosto
přirozená. Moc bych si něco podobného
přál i v případě českých ozbrojených sil.
Hlavním úkolem Vojenské policie je obecně policejní ochrana ozbrojených sil, Ministerstva obrany, dále ochrana objektů
a materiálu MO. Vojenskou policii proto
chápu jako službu resp. podporu ozbrojeným silám. Pouze necelých deset procent počtů VP tvoří kriminální služba, jejímž posláním je předcházet trestným činům a případné činy objasňovat pod dohledem příslušného státního zástupce.
Právě na prevenci závadového jednání se
chci soustředit v maximální možné míře,
neboť trestní řízení a případná represe je
až posledním řešením.

U nás na rozdíl například od Slovenska byla armáda po listopadu 1989
plně podřízena civilnímu právu. Někteří jedinci ale tvrdí, že zrušení například vojenské prokuratury nebyl
úplně šťastný krok. Máte podobný
názor?
V této oblasti došlo k určitým změnám
a nyní není již cesty zpět. A to především
z finančních důvodů. Trestných činů v ozbrojených silách je opravdu minimum,
a tak by znovuzavedení vojenského soudnictví nebylo dle mého názoru ani efektivní. Řešení vidím ve specializaci státních
zástupců a soudců.
V minulosti trestné činy vojáků v zahraničních misích vyšetřovali civilní
kriminalisté. Bylo to pro ně asi hodně
složité, museli odletět někam daleko do naprosto neznámého prostředí, složitě se tam orientovat. Novela
trestního řádu toto změnila, nyní záležitost zajišťuje pověřený orgán Vojenské policie. Jste s tímto řešením
spokojeni?
Určitě. Vojenská policie odjíždí do zahraničních operací vždy s ozbrojenými
silami. Její součástí je přitom i orgán,
který má podle trestního řádu oprávnění vyšetřovat. Nemusí tedy již vyjíždět vyšetřovat PČR. Na území ČR může
díky platné právní úpravě Vojenská policie od června loňského roku vést trestní řízení až do fáze předání spisu státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Zatímco před účinností této novely jsme pouze prověřovali, tedy jsme
zahájili úkony trestního řízení, ale nebyli jsme oprávněni zahájit samotné trestní stíhání a celý případ jsme předávali
PČR. Z mého pohledu tato změna zvyšuje efektivitu trestního řízení. Nechci
v žádném případě snižovat kvalitu vyšetřovatelů PČR, ale oni museli případ poté,
co jsme ho vypracovali, znova studovat.
Navíc neznali tak dobře prostředí jako
vojenští policisté. Opak jest pravdou,
spolupráci s PČR si nemohu vynachválit.
Další změna, kterou citovaná novela při-
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nesla, se týká toho, že pravomoci Vojenské policie se rozšířily na státní podniky
a jiné příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Jedná
se například o Volarezu, vojenské opravárenské podniky, ÚVN atd. Do těchto státních podniků či příspěvkových organizací vkládá Ministerstvo obrany svůj
majetek, ale na základě zákona o státním podniku mají tyto organizace vlastní
právní subjektivitu, a tudíž podle předchozího trestního řádu na ně Vojenská
policie nedosáhla.
Tyto změny si nejspíš vyžádaly větší počet vyšetřovatelů Vojenské policie, navýšili jste počty vojenských policistů?
Navýšení tabulkových počtů bylo v tomto případě jen minimální, a to o devět
lidí. Ti se specializují právě na hospodářskou a ekonomickou kriminalitu, případně na složitější kauzy. Pro tyto účely vznikl speciální odbor. Ze všeho nejdříve jsme
udělali mírnou reorganizaci a využili určité vnitřní rezervy. Jde nám o to, abychom
upřednostnili výkonné prvky a maximálně
snížili administrativu.
Jedna z oblastí, na kterou se orientujete, je prevence. S čím dalším, novým můžete v tomto směru přijít?
Především si myslím, že prevence může
být důraznější. Můžeme tedy více vyhledávat trestnou činnost. Můžeme jí předcházet tím, že budeme více osvětlovat to,
co se dříve stalo. Říkáme, proč k tomu docházelo, na co si mají dát velitelé pozor.
Vojenskou policii chápu jako pomocnou
ruku velitele. On přece nechce, aby měl
u útvaru trestnou činnost. Když velitel ví,
co se stalo jeho kolegovi u jiného útvaru,
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dokáže si snadněji tyto záležitosti pohlídat. Takovýmto způsobem se tomu snažíme předcházet. Snažíme se dělat co nejvíce prevence, trestní právo je až poslední řešení.
Hovoříte i o intenzivnějším potírání
trestné činnosti v resortu, jakým způsobem hodláte v tomto případě postupovat?
Podle mého názoru je prostor pro to, abychom zvýšili erudici vojenských policistů.
Měli bychom také více a efektivněji spolupracovat s jinými orgány. Ať již uvnitř resortu, jako je Inspekce MO či Inspektorát NGŠ, ale i vně resortu. Tedy se státním
zastupitelstvím, kriminální službou PČR,
Národní centrálou proti organizovanému
zločinu atd. V případě větších kauz, které
mají přesah do civilní sféry, máme již nyní
společné týmy. Bylo by chybou si zastírat, že tyto mimoresortní složky mají jiné
a například při potírání hospodářské kriminality bohatší zkušenosti. Proč se tedy
od nich neučit. Oni na druhou stranu mohou využít naše znalosti armádního prostředí. Svoji roli v tomto směru mohou sehrát i nejrůznější kurzy, a to i v zahraničí.
Jejich absolventi často mají možnost získat pohled jiného právního systému, případně jiných metod a postupů.
Řekl jste, že nemálo lidí máte vázaných ve stálých službách. Není přece jen trochu přepych, když vojenští
policisté hlídají muniční sklady či jiné
objekty?
To je otázka. Vojenský policista je skutečně nepatrně dražší než voják z povolání. Hlavním úkolem Vojenské policie je ochrana ozbrojených sil, Ministerstva obrany, ale i majetku a objektů Mi-
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nisterstva obrany. Je tedy na zvážení, zda
si za současné bezpečnostní situace dovedeme představit, že bychom ochranu
nejdůležitějších objektů, jako jsou Valy či
muniční základny předali někomu jinému.
To je skutečně otázka na vážnou diskuzi. My jsme se s tímto nelehkým úkolem
nějak vyrovnali a děláme vše proto, abychom ho naplňovali co nejlépe.
Poslední roky je možnost využívat
i rotu aktivní zálohy. Do budoucna
se počítá s poměrně výrazným navyšováním počtu záložáků, jak hodláte
využít tuto možnost?
V současné době máme rotu aktivní zálohy naplněnou zhruba z padesáti procent. Tyto lidi skutečně operativně využíváme k policejní ochraně. Naposledy to
bylo například při zabezpečení Dnů NATO
v Ostravě. Profesionálního vojenského policistu tam doplňoval aktivní záložák. Právě tudy vede cesta. Máme nastavený tříletý cyklus vzdělávání a výcviku těchto lidí.
Po uplynutí stanovené doby by měli složit policejní zkoušky tak, jako každý vojenský policista. Pak by takovýto záložák
byl plnohodnotným vojenským policistou. Naším cílem je, abychom měli naplněnou rotu aktivních záložáků, kteří, když
bude potřeba, nám vypomohou. A to třeba i při povodních či jiných přírodních pohromách. Musíme ale nejdříve udělat maximum proto, aby rozdíl mezi profesionálním a záložním vojenským policistou byl
co nejmenší.
A fakta
Brigádní generál JUDr. Pavel Kříž, LL.M.
absolvoval právnickou fakultu ZČU a univerzitu v německém Greifswaldu. V roce
2006 nastoupil k Vojenské policii a stal se
právním poradcem velitele Útvaru speciálních operací. Krátce poté absolvoval
kurz pro právní službu v americké armádě ve Virginii. V roce 2009 se stal náčelníkem právní služby Vojenské policie. O dva
roky později se zúčastnil šestiměsíční
mise ISAF v afghánském Kábulu. K prvnímu červnu 2015 byl povýšen do hodnosti plukovníka a ustanoven do funkce náčelníka Vojenské policie. K osmému květnu 2016 mu byla propůjčena hodnost brigádního generála.
Pavel Kříž je ženatý, má tři děti. Hovoří
anglicky a německy. K jeho zálibám patří
sport a cestování.
Vladimír MAREK

We are introducing
the Military Police Chief
Brigadier General Pavel Kříž
Relying primarily
on prevention

We asked for an interview Brigadier
General Pavel Kříž, who was appointed
Chief of the Military Police in June 2015.

You have worked as a lawyer at
a court in Germany and subsequently
in the legal profession. In 2006 you
accepted the offer to become a legal
advisor for the Special Operations
Unit of the Military Police. What led
you to such a relatively dramatic
change?
I studied the Faculty of Law in the Czech
Republic. I spent half a year in Germany
with the Erasmus programme. When
I was about to graduate and get my master‘s degree, I won another scholarship of
the European Union, which enabled me
to work eight months at a German court
as an assistant to the Chairman. At the
same time, I began doctoral legal studies.
Later I spent some time in New Zealand.
After returning, I worked at an international law firm. It just did not quite work
for me. Since I had been a semi-professional athlete all my life, I accepted the offer of the Special Operations Unit without
hesitation.

In 2007 you attended the course for
the US Army legal service in Virginia.
The American military legal system
is clearly separated from the civilian.
What is your opinion on this matter?
Military personnel in the United States
simply have greater credit than average
citizens and thus higher requirements,
both in terms of physical aspects as well
as moral characteristics, are set on them.
And in this sense, stricter rules for the
military seem perfectly natural to me.
I would really wish for something similar
in the case of the Czech Armed Forces.
The main task of the Military Police in
general is police protection of the Armed
Forces, the Ministry of Defence, as well
as protection of MoD facilities and materiel. I understand the military police as
a service, respectively support, for the
Armed Forces. Only about ten percent of
the total number of MP personnel constitute MP Criminal Service, whose mission
is to prevent crimes, and if crimes occur
investigate them under the supervision of
a state prosecutor. I want to focus to the
maximum extent possible on the prevention of improper conduct, because the
criminal proceedings and any repression
is indeed the last resort.
Contrary to Slovakia, our army was
fully subject to civilian law after
1989. Some argue that the abolishing of military prosecutor‘s office
was not an entirely fortunate step.
Do you hold a similar view?
There have been some changes in this
area and there is no going back now. This
is mainly due to financial reasons. Crime
rate in the Armed Forces is rather low,
and to reintroduce the military judiciary
system would not be in my opinion effective. I see a solution to it in the specialization of prosecutors and judges.
In the past, crimes of soldiers in foreign missions were investigated by

civilian criminalists. It must have
been really complicated for them.
They had to fly somewhere far away
to a totally unfamiliar environment,
where it was difficult for them to orientate themselves there. The amendment to the Criminal Procedure Code
has changed this ensuring that the
matter is dealt with the Military Police authority. Are you satisfied with
this solution?
Certainly, Military Police always depart
for overseas operations with the Armed
Forces. It always includes a component
which is authorised according to the
Criminal Procedure Code to investigate.
Therefore the Czech Police do not need
to depart to investigate there. Since last
June the Czech Military Police can due to
the current legislation conduct criminal
proceedings up to the point when the file
is handed over to the public prosecutor
with a proposal for indictment. Before
the effect of this amendment, we only
conducted inquiries, meaning we initiated criminal proceedings, but we were
not allowed to start the actual prosecution and the case was handed over to the
Czech Police. From my perspective, this
change increases the efficiency of the
criminal proceedings. I do not in any case
reduce the quality of the Czech Police investigators, but they had to study the file
from the very beginning once we handed
it over to them. Additionally they did not
know the environment as well as military policemen do. I cannot speak highly
enough about the current collaboration
with the Czech Police. Another change
that the amendment brought is extending the authority of Military Police over
state enterprises and other contributory
organizations founded by the Ministry of
Defence. These include Volareza (Military
spa and recreation facilities), military repair companies, Central Military Hospital
etc. Although the Ministry of Defence
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finances these state enterprises or governmental organizations, on the basis of
the State Enterprise Act these organizations have their own legal subjectivity,
and therefore under the previous Code of
Criminal Procedure they were beyond the
Military Police authority.
These changes have probably asked
for a larger number of Military Police
investigators, have you increased the
number of military policemen?
Increase in numbers of slots in this case
was minimal, about nine people. They
specialize just in economics and economic crime, or in more complex cases. For
this purpose a special department was
created. First of all, we did a slight reorganization and took advantage of internal reserves. Our concern is to focus on
executive elements and to reduce paperwork as much as possible.
One of the areas which you focus on
is prevention. What next or new can
we expect to come in this area?
First, I believe that prevention can be
strengthened. We can thus search more
for crime. We can prevent it further by explaining more what occurred before. We
inform about what took place and why,
and what commanders should pay special
attention to. I understand Military Police
to be the helping hand to a commander.
He for sure does not want to have criminal activities going on within his unit.
When the commander knows what happened to his colleague at another unit, he
can then more easily keep an eye on such
matters. In this way we are trying to prevent wrongdoings from happening. We
are committed to prevention as much as
possible; criminal law is only a last resort.
You are talking about intensifying
the fight against crime in the department of defence, how do you intend
to proceed in this case?
In my opinion, there is scope for us to
further increase the erudition of Military
Policemen. We should also more effectively collaborate with other institutions,
whether within the department of defence – the MoD Inspection or the Chief
of the General Staff Inspectorate, but
also outside the department of defence –
public prosecutor’s office, Criminal Service of the Czech Republic, National Cen-
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tral Office Against Organized Crime, etc.
In the case of larger cases that transcend
into the civilian sphere, we already have
joint teams. It would be wrong to deny
that these extra-departmental components have different and, for example in
the fight against economic crime, richer
experience. So why not learn from them?
They on the other hand can take advantage of our knowledge of the military environment. Its role in this regard can also
play a variety of available courses including those abroad. Their graduates often
have the opportunity to get a glimpse of
another legal system, or other methods
and procedures.
You‘ve said that there are quite a few
people tied up in fixed duty services.
Is it not just a bit expensive luxury
when military policemen guard ammunition depots or other facilities?
That is a question. The military policeman is indeed slightly more expensive
than a professional soldier. The main
task of the Military Police is to protect
the Armed Forces, Ministry of Defence,
as well as property and facilities of the
Ministry of Defence. It is therefore worth
considering whether within the current
security situation we could even imagine
handing over the protection of the most
important buildings such as Valy and ammunition bases to someone else. It is really a question for serious discussion. We
have coped with this difficult task somehow and we are doing everything we can
to fulfil it best.

It has been possible in the past years
to use active reserves company. The
number of active reservists is also ex-
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pected to significantly increase in the
future; with a relatively significant
increase in the number of reservists,
how do you intend to make use of
this option?
We currently have a company of active
reservists filled at about fifty percent. We
actually use these people for police protection when needed. We used them last
for example for ensuring the security of
NATO Days in Ostrava. Professional military policemen were complemented there
with active reservists. There I see the way
forward. We have a three-year education
and training cycle of these people established. After a set time, they should take
and pass the police exam as any other military policeman does. Then such a reservist would become a full-fledged military
policeman. Our goal is to have the active
reservists company filled, and use it to assist us in case of need, for example during floods or other natural disasters. But
first we must do all we can to minimize
the difference between a professional and
a reservist military policeman.
And some facts
Brigadier General JUDr. Pavel Kříž, LL.M.
graduated from the Faculty of Law of
University of Western Bohemia and the
University of Greifswald. In 2006 he
joined the Military Police and became
a legal advisor to the Commander of
Special Operations Unit. Shortly after
he took a course for legal service in the
US Army in Virginia; in 2009, he became Chief of the Legal Service of the
Military Police. Two
years later he took
part in a six-month
ISAF mission in Kabul. In June 2015
he was promoted
to Colonel and appointed the Chief
of Military Police.
The rank of Brigadier General was
bestowed on him
on 8 May 2016.
Pavel Kříž is married
with three children.
He speaks English
and German. His hobbies include sports
and travelling.
Vladimír MAREK

Pražská městská policie
slaví čtvrt století
Městská policie hlavního města Prahy (MP
Praha) je organizací města, kterou zřizuje
a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou
vyhláškou. Její hlavní činností je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti metropole. V souladu se zákonem č. 553/1991 sb., o obecní policii, případně se zvláštním zákonem,
plní i další úkoly. V rozsahu stanoveném
platnou legislativou spolupracuje s Policií
České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

R MP Praha Eduard Suster

Historie pražské městské policie se datuje
od 11. května 1992, kdy prvních 87 strážníků složilo slib do rukou pražského primátora. Ve stejném roce vznikl i její klíčový útvar – Centrální operační středisko
(COS). Zatímco tehdy byl jeho provoz zajišťován dvěma strážníky v rámci osmihodinové pracovní doby, dnes slouží na COS
dvacet strážníků v nepřetržitém provozu, kteří přijmou každý den několik set
oznámení občanů na tísňovou linku 156.
Po dohodě s Dopravním podnikem hl. m.
Prahy byla od 1. listopadu zahájena hlídková činnost v metru. Původně pětičlenný útvar dnes představuje více než 200
strážníků.

V roce 1993 přešel pod MP Praha Psí domov a vznikl první městský útulek pro
psy, o 7 let později se z něho stal Útulek
pro opuštěná zvířata a odchyt, následně
byl rozšířen o veterinární asanaci.
O rok později vzniká samostatná bezplatná linka tísňového volání 156, která je napojena na Centrální operační středisko.
Původních třináct obvodních velitelství
bylo od února do května 1995 nahrazeno novým systémem šesti oblastních velitelství, která byla členěna na okrskové
stanice. Rozšiřují se kompetence strážníků a vznikají nové oddíly dopravní a strážní. V tomto roce vzniká také Záchranný
bezpečnostní systém hl. m. Prahy a COS
se stává jeho součástí. Zmínku si zaslouží
i další důležité události:
Rok 1996: nová Vyhláška Ministerstva
vnitra ČR č. 88/1996 Sb., která stanovila
odborné předpoklady strážníků.
Rok 2000: změny ve struktuře MP Praha, oblastní velitelství nahradila obvodní ředitelství 1–15, která fungují dodnes. Vzniklo Oddělení prevence kriminality, byla zřízena tísňová linka pro neslyšící a na COS zprovozněn městský kamerový systém. Zaveden institut strážníka-okrskáře a mobilní informační stanoviště v centru města.
Rok 2001: zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který
rozšířil oprávnění strážníků zastavovat vozidla před přechodem pro chodce.
Rok 2003: zákon č. 311/2002 Sb., který znamenal zásadní zlom v pravomocích
strážníků. Vznikla poříční jednotka městské policie.
Rok 2004: v květnu zahájil provoz útulek pro opuštěné kočky v Dolních Měcholupech, o rok později zde vznikla záchytná stanice pro ostatní zvířata. Útvar
prevence kriminality navázal spolupráci
s Fondem ohrožených dětí.
Rok 2006: městská policie zahájila spolupráci s Probační a mediační službou při
tvorbě programů pro mladistvé, do praž-
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ských ulic vyjelo speciální vozidlo pro odvoz podnapilých osob na záchytnou protialkoholní stanici.
Rok 2007: od ledna byl zahájen dohled
v nočních tramvajových linkách, vznikl Poříční útvar ve své současné podobě, z původního útvaru Metro se stal Hlídkový
útvar, městská policie získala od Městské
části Praha 11 první dva služební koně.
Rok 2008: v březnu vzniká skupina Taxi,
začíná fungovat nový projekt Školní policie.
Rok 2009: Útvaru vzdělávání MP Praha byla 26. února udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k profesní přípravě a vzdělávání strážníků.

Rok 2015: modernizace materiálového
vybavení, prioritou je obměna vozového
parku (40 osobních vozidel, 18 minibusů), servis vozidel a kvalitní výstroj. Probíhají rekonstrukce služeben, zlepšuje se
vybavení posiloven. Je pořízeno prvních
150 ks balistických ochranných vest. V letech 2014 a 2015 byly ředitelem městské policie prosazeny a zavedeny benefity, které postupně zvedly platy řadových strážníků v průměru až o 7 tisíc korun měsíčně (zvýšení rizikového příplatku
+ 2 000 Kč, zavedení příplatku na bydlení
+ 2 000 Kč, zavedení příplatku na dopravu + až
2 000 Kč,

Rok 2011: počet
strážníků zajišťujících
hlídkovou činnost
v metru se zvyšuje o 70 procent,
tj. ve službě je denně až 85 strážníků.
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Rok 2017: dodávka radiostanic a hardwaru radiového systému, připravuje
se modernizace Centrálního operačního střediska, realizace veřejné zakázky
s předmětem plnění 66 vozidel různých
typů a technických specifikací (osobní vozidla kombi, vozidla SUV, minibusy, užitková vozidla, skříňové dodávky) a veřejné zakázky na dodání 44 ks policejních
motocyklů. Náborový příspěvek se zvedl
z 24 000 na 100 000 Kč. Novým strážníkům je poskytována ubytovna po dobu
základní odborné přípravy zdarma.

Dnes ji tvoří 2243 zaměstnanců, z toho
2065 strážníků. Jejich vybavení, výstroj i technika se
přizpůsobily moderním trendům, rozšířily
se kompetence. Stejné
zůstalo jen krédo lidí,
kteří u městské policie
pracují. Stále totiž platí slova slibu, který v květnu 1992
složilo prvních 87 strážníků:

Rok 2012: pražské městské policii je 20 let. Strážníci
hlídkují na vodě, v lesích, zajišťují preventivní programy pro všechny cílové skupiny, podílí se
na bezpečnostních opatřeních. Zajišťují sběr jehel a potenciálně nebezpečného odpadu, dohlížejí na přechody pro chodce u škol a starají se o preventivní a informační servis pro občany.

Rok 2014: reorganizace probíhá v několika etapách, s cílem optimalizovat počet zaměstnanců, především strážníků. Je
navázána spolupráce s Českým národním
registrem dárců kostní dřeně.

ležitých orgánů strážníků je pořízeno dalších 370 balistických vest.

V letošním roce si Městská policie hlavního města Prahy připomíná 25 let své
historie. Během té doby se stala nezastupitelnou složkou bezpečnostního systému české metropole a díky každodenní práci strážníků
se Pražané i návštěvníci
Prahy mohou cítit bezpečněji.

Rok 2010: vznikla tzv. Parková policie, zelené plochy se
staly samostatnými okrsky.

Rok 2013: v lednu byl v Brožíkově síni
Staroměstské radnice uveden do funkce
nový ředitel Ing. Eduard Šuster, který během roku provedl rozsáhlou a komplexní reorganizaci, kdy byly zrušeny některé
útvary, posílen výkon služby a tím zvýšena efektivnost práce MP Praha.
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zavedení příplatku na dovolenou +5.000 Kč/rok, zvýšení hodnoty
stravenek na 100 Kč, zavedení náborového příspěvku 24.000 Kč).
Rok 2016: strážníci oblékli nové stejnokroje, Poříční útvar získává novou loď,
MP Praha se připravuje na změny v systému zón placeného stání. Vozový park
je rozšířen o běžná osobní i speciální vozidla (převoz koní, služebních psů, minibus, přeprava vybavení Útvaru poříčního
a Útvaru psovodů). K ochraně životně dů-

„Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a ostatní
obecně závazné předpisy. O všech skutečnostech, týkajících se výkonu služby, zachovám úplnou mlčenlivost.“

The Prague Municipal police
celebrates a quarter
century
The Metropolitan Police of the capital city
of Prague (MP Prague) is a municipal organization which is established and annulled by the municipal council by a generally binding ordinance. Its main activity
is to secure local public order within the
scope of the city. In accordance with Act
No. 553/1991 Coll. (on municipal police or
with special laws), it also performs other
tasks. Within the extent determined by
current legislation, it cooperates with the
State Police of the Czech Republic, governmental bodies, and local authorities.

The history of the Prague Municipal Police
dates from 11 May 1992, when the first
87 officers took their oaths into the hands
of the Prague Mayor. In the same year,
a key department – the Central Operations Center (COS) – was also established.
While its operation was then provided by
two guards within an eight-hour working
shift, now twenty policemen serve on the
COS in continuous operation, receiving
several hundred notifications from people every day on the emergency line 156.
After an agreement with Prague Municipal Public Transport, patrols in the metro
were launched as of 1 November. The
original five-member body is represented
today by more than 200 officers.
In 1993, the Dog Shelter was transferred
to MP administration, thus forming the
first municipal shelter for dogs, 7 years
later becoming a shelter for abandoned
animals and trapping, then later extended to include veterinary sanitation.
A year later, the separate toll-free emergency number 156 was created, now connected to the Central Operations Center.
From February to May 1995, the original
headquarters of thirteen districts was replaced by a new system of six regional
headquarters, further divided into precinct stations. This extended the competences of police officers and created
new transport and officer sections. This
year also saw the formation of the Prague

Safety Rescue System, and COS became
part of it. Other important events also
worth mentioning include:
1996: new Decree of the Ministry of Interior No. 88/1996 Coll., establishing the
professional qualifications of officers.
2000: changes in the structure of the
Prague Municipal Police, when district
headquarters were replaced by the District Directorate of 1–15, which still operates today. Formation of the Crime
Prevention Department, establishment
of a hotline for the hearing impaired,
and a municipal surveillance system introduced at COS. The institute of local
patrolling police officials and a mobile information station in the city center were
established.
2001: Act no. 361/2000 Coll. (on roadway operations), which extended the
authorization of officers to stop vehicles
before pedestrian crossings.
2003: Act no. 311/2002 Coll., which
marked a major turning point in the powers of police officers. Creation of the Riverine Unit of the Municipal Police.
2004: May saw the commencement of
operation of a shelter for abandoned
cats in Dolní Měcholupy, then a year later
a capturing station for other animals. The
Crime Prevention Unit established cooperation with the Fund for Endangered
Children.
2006: Municipal Police began working
with the Probation and Mediation Service
in developing programs for juveniles, and
a special vehicle for transporting drunk
people to the sobering-up center entered
the streets of Prague.
2007: January saw the commencement
of surveillance on night tram lines, the
River Unit was established in its current
form, the original division called Metro
became the Patrol Department, and the

city police obtained its first two service
horses from Prague 11.
2008: in March the Taxi group formed,
and the new project School Police began
operation.
2009: the Department of Education of
the Prague MP was granted accreditation
on 26 February by the Ministry of Education, Youth, and Sports for the training
and education of police officers.
2010: the park police were established,
and green areas became independent
districts.
2011: The number of police officers providing patrols in the metro was increased
by 70 percent, providing up to 85 police
officers on daily duty.
2012: Prague Municipal Police celebrates
20 years. Police officers patrol on the
water and in the woods, provide prevention programs for all target groups, and
contribute to security measures. They
provide for the collection of needles and
potentially hazardous waste, supervise
crosswalks near schools, and manage
a prevention and information service for
citizens.
2013: January saw the induction into
office of the new Director Ing. Eduard
Šuster in the Brožík Hall of the Old Town
Hall, who conducted an extensive and
comprehensive reorganization during the
year; some departments were abolished
and service performance was enhanced,
thereby increasing the working efficiency
of MP Prague.
2014: reorganization took place in several stages with the aim of optimizing the
number of employees, mainly police officers. Cooperation was established with
the Czech National Bone Marrow Donor
Registry.
2015: modernization of material facilities with priority given to the renewal of
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the fleet (40 passenger vehicles, 18 minibuses), vehicle service, and quality equipment. Police stations were reconstructed,
improving the equipment the gyms. The
first 150 ballistic protective vests were
acquired. Between 2014 and 2015, the
director of the city police introduced benefits that gradually raised the salaries of
ordinary patrol officers by an average of
CZK 7,000 crowns per month (an increase
in the risk premium by CZK 2,000, introduction of housing allowances by CZK
2,000, introduction of transportation allowances by CZK 2,000, introduction of
holiday pay + CZK 5,000/year, increase
in the value of the vouchers to CZK 100,
introduction of recruitment allowance of
CZK 24,000).

2016: Policemen received new uniforms,
the River Unit got a new boat, MP Prague
prepared for changes in the system of
paid parking zones. The fleet was expanded to include normal personal and
special vehicles (horse transport, service
canine transport, minibus, transport of
River Unit equipment and the Canine
Department). To protect the vital organs
of policemen, a further 370 ballistic vests
were acquired.
2017: supply of radios and radio system
hardware, preparation for the modernization of the Central Operations Center,
realization of a public contract to supply
66 vehicles of various types and technical specifications (station wagons, SUVs,
minibuses, commercial vehicles, panel
van) and public contract to supply 44 police motorcycles. The recruitment allowance rose from CZK 24,000 to 100,000.
New police officers were provided accommodations for the basic training period free of charge.
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This year, the Metropolitan Police of the
capital city of Prague recalls the 25 years
of its history. During that time, it has become an indispensable component of the
safety system of the Czech capital, and
thanks to the daily work of police officers, locals and visitors to Prague can all
feel safer.
Today it consists of 2,243 employees,
2,065 of which are patrol officers. Their
equipment, gear, and technology has
adapted to modern trends, and competences have expanded. Only the credo of
the people who work at the city police
has remained the same. The words of the
oath that the first 87 officers swore in
May 1992 still hold true today:
“I will duly perform my duties, protect
the interests of the city and its inhabitants, observe the Constitution, laws, and
other generally binding regulations. I will
maintain complete secrecy about all facts
concerning the execution of service.”

Bc. Libor Hadrava

– Radní hlavního města Prahy pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality

Libor Hadrava – Prague City

Councillor for Public Safety and Crime
Prevention
Dnes pětapadesátiletý Libor Hadrava se narodil v Jindřichově Hradci. V letech 1978–1982 vystudoval Střední odborné učiliště spojů v Brně. Následně absolvoval rovněž Základní vojenskou službu a to jako střelec u tankového útvaru.
Svá studia poté zúročil, když nalezl praktické uplatnění u telekomunikační společnosti Telecom.

Bc. Libor Hadrava je ženatý. Mezi jeho záliby patří rocková hudba a řada sportovních aktivit včetně in-line bruslení a hokeje a také kulturistika, které se sám kdysi aktivně věnoval. Ve volných chvílích se
opět vrací i ke hře na baskytaru.

V roce 1993 se stal příslušníkem Policie
ČR. U sboru strávil devatenáct let, přičemž sedm let pracoval na protiteroristickém oddělení na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V rámci svých
služebních povinností se podílel rovněž
na přípravě bezpečnostních opatření při
významných zahraničních návštěvách,
jako byla například návštěva prezidenta
USA Baracka Obamy a prezidenta Ruské
federace Vladimira Putina, či papeže Benedikta XVI.
Svoje profesní zkušenosti zúročil také
na dva roky v letech 2012–2014 v soukromé sféře. Průběžně se také věnoval svému dalšímu vzdělání a získal titul bakaláře. Od dubna 2014 se stal členem politického hnutí ANO 2011. Na podzim téhož
roku pak byl za tento subjekt zvolen členem Zastupitelstva hl. m. Prahy a následně radním pro oblasti bezpečnosti a koordinace aktivit při prevenci kriminality.
V této době již byla problematika i oblast
bezpečnosti jeho profesní i politickou doménou. Úspěchu proto dosáhl i na Městské části Prahy 13, kde se od roku 2014
stal rovněž neuvolněným radním. V Radě
hlavního města Prahy pak na své pozici
setrvává nepřetržitě od svého zvolení.
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quently he put his studies to work by finding practical application with the telecommunications company Telecom.
In 1993 he became an officer with the
Police of the Czech Republic. He spent nineteen years on the force, working seven
years in the Anti-Terrorism Department
at the Unit for Combating Organised Crime. As part of his service he also helped
prepare the security measures for important foreign visits such as those of US President Barack Obama and Russian President Vladimir Putin, as well as Pope Benedict XVI.
He made use of this professional experience in the private sphere too, for two
years in 2012–2014. He also pursued further education and gradually earned
a Bachelor‘s degree. Since April 2014 he
has been a member of the political movement ANO 2011. In autumn of the same
year he was elected a member of the Prague City Assembly for this party and was
subsequently made councillor for the areas of public safety and coordinating crime prevention activities. At this time the
issue of public safety was both his professional and political domain and he achieved success in the Prague 13 Municipal District as well, having also become
a councillor there in 2014. He has remained in his position on Prague City Council
since his election.

Libor Hadrava, today fifty-five, was
born in Jindřichův Hradec. In 1978–1982
he studied at the Vocational Secondary
School of Telecommunications in Brno.
He then also completed basic military service as a gunner in the tank unit. Subse-

Libor Hadrava is married. His hobbies include rock music and a range of sporting
activities, including in-line skating and
hockey, as well as bodybuilding, of which
he was once an active devotee. In his free
time he has also started playing the bass
guitar again.
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Zasedání Výboru pro uctění
památky Milovic – A.R.M.I.
Dne 1. 4. 2017 se v DAP konala schůzka Výboru Asociace vzpomínek A.R.M.I.,
česko-italské asociace, která pořádá každoročně několik setkání vrcholící slavnostním shromážděním a ceremonií na vojenském hřbitově v Milovicích. O prvním víkendu v listopadu uctí památku italských
vojáků a vojáků dalších národností, kteří
v průběhu obou světových válek zemřeli
na území naší republiky. Pietní vzpomínku
pravidelně organizují Italský národní svaz

záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek A.R.M.I.
Schůzky Výboru se zúčastnili za SvazDaP:
plk. Svetozár Plesník, mjr. Radim J. Marušák a pplk. Miroslav Tlamicha. Za italskou stranu se schůzky zúčastnil Filipo Giuseppe Imbalzano, vedoucí mezinárodního oddělení Národního svazu důstojníků
v záloze Itálie (UNUCI).

Na programu schůze Výboru bylo jmenování Prezidenta Asociace na místo zemřelého mjr. Rostislava Konečného, který tuto funkci zastával dosud a stanovení
dne letošní ceremonie v Milovicích.
Členové Výboru jednomyslně zvolili
do funkce Prezidenta Asociace plk. Svetozara Plesníka, prezidenta SvazDaP AČR.
Současné složení výboru A.R.
MI. je tak následující:

okénko organizací...
Život pobočky Tábor v prvním čtvrtletí roku 2017
Činnost pobočky Tábor v letošním roce
začala jednáním členské schůze dne
20. 1. 2017. Za přítomnosti starosty
města Tábor Ing. Jiřího Fišera, velitele Velitelství Vojenské policie Tábor a velitele
posádky plk. gšt. Mgr. Romana Bise a velitele 42. mpr Ing. Martina Špičáka přednesl předseda pobočky Ing. Václav Pisinger po nezbytných úvodních formalitách
Zprávu o činnosti pobočky Tábor v roce
2016.

– čestným předsedou je doživotně gen. C.A. (R) Rocco Panuzzi, dřívější prezident UNUCI
– předsedou je plk. Svetozár Plesník

tují rezervy. Proto v závěru svého vystoupení předseda pobočky nastínil kam směřovat úsilí v roce 2017 - vycházet z osvědčených metod práce a činností; udržovat
a dále rozvíjet součinnost s útvary a zařízeními posádky; jednotlivé plánované
akce s předstihem důkladně připravovat
a k jejich kvalitnějšímu zabezpečení využívat dotací samosprávy a sponzoringu;
k propagaci činnosti pobočky, Svazu a armády využívat všech forem popularizace;
tyto společně s novými způsoby provedení akcí zaměřit na získání dalších nových
zejména mladých členů; v oblasti zahraniční spolupráce činnost zaměřit na rozvoj již navázaných vztahů, popularizaci
Svazu, AČR a vojenských tradic posádky

Tábor; v oblasti práce s mládeží změnou
způsobu a místa provedení vytvořit předpoklady pro zapojení všech táborských
škol do Střelecké ligy; širší účastí na společenských, kulturních a vojenských akcích v posádce rozvíjet pozitivní chápání
úlohy armády veřejností v posádce.
V rámci členské schůze byla za dlouholetou činnost ve prospěch pobočky předána Pamětní medaile Svazu DaP, udělená
předsedou Svazu – starostovi města Tábor ing. Jiřímu Fišerovi, člence klubu volejbalu Kateřině Heinové a zástupci velitele Vojenské policie Tábor pplk. Pavlu Hutákovi (v rámci zdokonalovací přípravy
dne 1. 2. 2017 ).

– prvním místopředsedou je C.C. SM (R) Giuseppe Filipo Imbalzano
– druhým místopředsedou
je mjr. Radim J. Marušák
– poradcem je
pplk. Miroslav Tlamicha
– další 3 poradci budou jmenováni ze strany UNUCI
Do funkce
tajemnice
Asociace byla
nominována
paní Šárka
Sládková.
Výbor dále
rozhodl, že
letošní ceremonie v Milovicích se bude
konat dne
4. 11. 2017.
Radim Josef
Marušák
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Ve zprávě konstatoval, že bohatou a pestrou činností se v roce 2016 podařilo pobočce Tábor naplnit usnesení valné hromady Svazu z listopadu 2015 a členské
schůze z 21. 1. 2016. Množství a různorodost akcí v průběhu roku zabezpečovaly uspokojení zájmů všech členů, kvalita,
způsob provedení a zabezpečení jednotlivých aktivit přispěly k propagaci Svazu
a armády na veřejnosti a následně k rozšíření členské základny pobočky. V dalším připomněl plnění rozhodujících úkolů roku a poděkoval těm, kteří se na nich
podíleli. Současně zdůraznil, že dosažené úspěchy jsou zásluhou iniciativní činnosti převážné většiny členů jednotlivých
klubů, dobré spolupráce výboru s veliteli útvarů a orgány samosprávy a především vstřícnosti a všestranné podpory útvarů v posádce. Ne vše bylo splněno na 100 % a v činnosti pobočky exis-
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Všechny hlavní dokumenty byly přítomnými členy schváleny. Plán činnosti pobočky na rok 2017 vytváří
opět předpoklady k uspokojení zájmů všech členů.
Ve dnech 21. 1. a 14. 2. 2017
příslušníci pobočky využili možnosti
navštívit ski-areál Lipno. Kromě výborných sněhových podmínek jim
odměnou byly i bohaté sluneční paprsky.
Ve dnech 12. 2. a 9. 4. 2017
příslušníci střeleckého klubu a další zájemci uskutečnili pro zdokonalení a udržení střeleckých návyků na střelnici Tábor – Čekanice nácvik střelby z vlastních a zapůjčených zbraní.

Dnem 1. 3. 2017 bylo přijato 20
nových členů pobočky a byl založen klub plážového volejbalu. S velitelem 42. mpr bylo projednáno vyčlenění kurtů na vojenské plovárně
pro trénink i zápasy.
Dne 25. 3. 2017 se 22 zástupců pobočky zúčastnilo 38. ročníku
otevírání Lužnice. Akci přálo krásné počasí a tak si účastníci kromě
vodáckých zážitků odnesli i příjemné chvíle z přírody. Někteří otužilci okusili i první letošní koupání
po poledním opékání vuřtů. Akce
se vydařila a všichni se těší na příští ročník.
Ve dnech 21. a 22. 4. 2017 se
zástupci pobočky zúčastní prestižní
mezinárodní střelecké soutěže FREE
CONTEST 2017 v Chebu.
Dne 29. 4. 2017 příslušníci pobočky přivítají v Táboře kolegy
z Okresní skupiny Freyung Svazu
vojáků v záloze BW. Pro 80 účastníků zájezdu je připraven celodenní
program k poznání bohaté historie
a současnosti města.
Václav Pisinger
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Na Valašsku na Tomáše G. Masaryka nezapomínají
Již tradičně vzpomínkovým aktem u pomníku T. G. Masaryka uctili v den jeho
narozenin 7. března představitelé města Valašské Meziříčí, oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu,
TJ Sokol, příslušníci 7. mechanizované brigády Hranice, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, občané města a další hosté již
167. výročí narození prvního našeho československého prezidenta.
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil
7. března 1850 v Hodoníně a byl s naším
regionem úzce spjat, Valašsko několikrát
navštívil. Za svých pobytů v regionu především relaxoval a podnikal výlety do okolí. Když byly v roce 1907 vypsány volby
do říšské rady, první na základě všeobecného hlasovacího práva, navrhl meziříčský
Pokrokový spolek, aby na poslance za valašská města, čtvrtý moravský volební okrsek 13 měst do Říšské rady Předlitavska,
kandidoval T. G. Masaryk. Měl možnost
kandidovat ještě v dalších třech místech,
ale rozhodl se pro Valašsko.
Letošní pietní vzpomínku u Masarykova pomníku na Husově ulici v parku Botanika ve Valašském Meziříčí zorganizovala zdejší organizace ČSBS spolu s TJ Sokol.
Za pobočku Svazu DaP AČR se aktu účastnili plk. v z. Karel Kredba a PhDr. Vratislav
Kopp. Slavnostní projev přednesl absolvent místního gymnázia Vojtěch Zetek.
Ivan Lamprecht

Pobočka Hlavního města Praha
V listopadu loňského roku navázala nová
pobočka Svazu důstojníků a praporčíků AČR Hlavního města Prahy na činnost
těch pražských poboček, které v minulých letech ukončily svoji činnost. Aktivně začal pracovat výbor pobočky pod vedením pplk. v zál. Ing Miroslava Tlamichy.
Jednou z prvních akcí, na kterou jsou zváni všichni členové SvazDaP je ve dnech
29.–30. 4. 2017 zájezd do Berchtesgadenských Alp. Nabízí se tento zajímavý
program.

1. den – odjezd v ranních hodinách
Salzburg – prohlídka historické části
města, nocleh
2. den – Berchtesgaden – prohlídka
horského města,
Orlí Hnízdo – návštěvna čajovny,
překrásné alpské panorama
Königssee – plavba lodí ke kostelu
sv. Bartoloměje,
příjezd ve večerních hodinách

Cena zájezdu je 2 900 Kč a zahrnuje
dopravu autobusem, 1x ubytování ve 2–3
lůžkových pokojích, včetně snídaně
a služby průvodce, kompletní pojištění E1122220 a zákonné pojištění CK.
Zájemci se mohou hlásit v Cestovní kanceláři PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4,
Tel./Fax: +420 244 404 239
Mob.: +420 728 361 728,
+420 728 327 282,
E-mail: palomino@volny.cz,
http://www.palomino.cz.
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Česká společnost v novodobé
Evropě – osudy, vazby, vzdálení,
sjednocování 1914–2009
V letošním roce končí provoz webu
www.cesivevrope.cz. Uživatelům
multimediální učební pomůcky
„Česká společnost v novodobé
Evropě osudy, vazby, vzdálení,
sjednocování 1914–2009“ proto
dnes přinášíme základní
podrobnosti jejího ovládání.

3. Úvodní obrazovka

1. Instalace a systémové
požadavky

Video rejstřík,

1.1 Minimální systémové požadavky

Rejstřík map,

Windows XP, Windows Vista, Windows
7, (32 bitové i 64 bitové verze), Intel
Pentium 4 1,7 GHz nebo ekvivalentní AMD procesor, 128 MB grafická karta (pixelshader2.0), 6 GB místa na pevném disku, zvuková karta, mechanika DVD ROM, klávesnice a myš.

Rejstřík osobnosti.

1.2 Instalace programu
Instalace programu „Česká společnost
v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdáleni, sjednocování 1914–2009“ bude
spuštěna automaticky po vložení disku 1
(Instalační disk) do DVD mechaniky vašeho počítače. V průběhu instalace budete
vyzváni k potvrzení souhlasu s licenčními
podmínkami. V průběhu instalace položí instalační program uživateli otázku, na
který disk a do kterého adresáře se má
MUP nainstalovat. Pokud nezměníte disk
nebo název cílového adresáře a kliknete na ENTER, instalační program nainstaluje MUP na disk C do standardního
adresáře Program Files tedy do C:/Program Files/Česká společnost 1914–2009.
1.3 Instalace aplikace „Česká
společnost v novodobé Evropě
– osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914–2009“ je k dispozici ve dvou variantách:
Minimální instalace (6 GB) a Doporučená instalace (16 GB).
2. Spuštěni aplikace
Aplikaci „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdá-
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Úvodní obrazovka umožňuje:
3. 1. Přechod na vybrané historické období klepnutím levého tlačítka myši na titulek příslušného období.
3. 2. Přechod na zobrazení jednoho z rejstříků klepnutím levého tlačítka myši na nadpis:
Audio rejstřík,

3. 3. Přechod na zobrazení informaci
o aplikaci nebo přechod do anglické
mutace MUP klepnutím levého tlačítka
myši na nadpis: English.

leni, sjednocování 1914–2009“ je
možné spustit těmito způsoby:
1. Poklepáním na ikonu aplikace na ploše
2. Pokud jsme nainstalovali aplikaci na jiný disk, můžeme ji spustit nalezením adresáře „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdáleni,
sjednocování 1914–2009“ na tomto disku a poté kliknutím na program „Obrazy.
exe“ v tomto adresáři. Možné je též přetaženi ikony tohoto programu na plochu.
3. Vyhledáním aplikace pomoci volby
Start Menu systému Windows a nalezením adresáře „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdáleni, sjednocování 1914–2009“.
Po rozbalení adresáře kliknete na program s názvem „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdáleni, sjednocování 1914–2009“.
4. Ve Windows 7 zadáte do vyhledávacího řádku (Prohledat programy
a soubory) text „Česká společnost“.
V nalezených programech se zobrazí program s názvem „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdáleni, sjednocování 1914–2009“,
a to včetně kulové ikony s vlajkou. Kliknete myší na tento řádek.

3. 4. Spuštěni vyhledávání
v cele databázi.
3. 5. Načteni nebo uloženi souboru
záložek. Na úvodní obrazovku přejdete kdykoli v průběhu práce s aplikací klepnutím levého tlačítka myši
na ikonu v řadě ikon nahoře.
4. Rozvrženi prvků na obrazovce aplikace
4.1 Horní pruh
Horní pruh obsahuje navigační ikony,
titulek aplikace, pole vyhledávání,
tlačítko záložek.
Zleva doprava jsou k dispozici tyto ikony:
4. 2. Leva šipka
Slouží k pohybu zpět v historii vámi navštívených prvků. V čase zapnuti aplikace se do paměti aplikace počítače ukládají všechny informace o tom, jaké prvky jste v průběhu prohlížení navštívili.
Funkce tlačítka je logicky shodná s funkcí levé šipky prohlížení historie navštívených stránek na internetu. Pokud šipka není vysvícena, bylo již dosaženo samotného počátku navštívených prvků a další postup zpět již není možný.

4.3. Pravá šipka
Slouží k pohybu dopředu v historii vámi
navštívených prvků. V čase zapnutí aplikace se do paměti aplikace počítače
ukládají všechny informace o tom, jaké
prvky jste v průběhu prohlížení navštívili.
Funkce tlačítka je logicky shodná s funkcí pravé šipky prohlížení historie navštívených stránek na internetu. Pokud šipka není vysvícena bylo již dosaženo samotného konce vámi navštívených prvků
a další postup dopředu již není možný.
4.4. Šipka nahoru
Slouží k rychlému pohybu zpět v historii vámi navštívených prvků a to vždy
o jednu úroveň v hierarchii struktury prvků výše. V čase zapnuti aplikace se do paměti aplikace počítače ukládají všechny informace o tom, jaké úrovně struktury jste navštívili. Pokud šipka není vysvícena, bylo již dosaženo nejvyššího prvku struktury. Nejvyšším prvkem struktury je stanoveno Téma (např.
Mezinárodní situace, České dějiny, Armáda, Ekonomika, …, Každodennost).
Pokud šipka není vysvícena, došli jste
již na poslední navštívené téma a další postup ve struktuře již není možný.
4.5. Domek
Ikona slouží k rychlému návratu z jakékoliv polohy ve struktuře MUP do Úvodní obrazovky.
4.6. Tiskárna
Slouží pro okamžitý tisk zobrazeného textu. Podmínkou použití teto ikony je jedna nebo vice tiskáren, které jsou v zapnutém stavu a informační systém je vidí jako aktivní a připojené. Lze volit i tisk libovolné časti textového dokumentu. Pokud chceme tisk
pouze vybrané části textu je nutné tuto
část označit stejně jako v editoru MS
Word. Po stisknutí ikony tiskárny se
objeví běžné volby podpory tisku ve Windows (Otevře se okno podpory tisku
ve Windows). Zde se provede volba tiskárny, výběr rozsahu stránek (vše, aktuální stránka nebo rozsah stránek nebo
vámi zvoleny označeny výběr). Poté
v tomto otevřeném okně stisknete tlačítko tisku a tisk dokumentu se dokonči.
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4.7. Přepínač zobrazení – obrazovka
se šipkami

MUP. Jakmile program ukončíme, záložky budou automaticky vymazány

Slouží pro maximalizaci zobrazeni MUP.
Pokud byla aplikace otevřena pouze
v okně Windows, tak po stisku tlačítka se toto okno roztáhne na celou obrazovku. Zobrazeni se dále ještě zvětši tím, že zmizí v horní časti název MUP
(Česka společnost v novodobé Evropě 1914-2009) a v dolní časti obrazovky je potlačeno zobrazení lišty systému Windows s jeho ikonami. Zmizí tedy
tlačítko Start, ikony spuštěných aplikací, ikonky sítě, data a času, ovládání

4.9. Titulek aplikace

hlasitosti apod.) Celá obrazovka je tedy
vyplněna jediným oknem MUP bez dalších rušivých vlivů. Po opětovném stisku tlačítka se zobrazeni vrátí zpět do výchozího stavu. Objeví se zpět nadpis MUP i ikony operačního systému.
4.8. Identifikace aktuálního záznamu – ikona identifikátoru aktuálního záznamu
Tlačítko slouží k identifikaci aktuálního záznamu a dalším funkcím, které s touto identifikací souvisí. Po kliknutí se otevírá pomocné menu s možností zobrazení nebo zadání identifikátoru prvku nebo s možností přejít
na nově zadaný prvek nebo zvoleny prvek uložit do seznamu záložek. Identifikátor záznamu je posloupnost čísel oddělených pomlčkami, která jednoznačně určuje adresu, kde je zadaný koncový prvek (text, video, audio, fotografie,
mapa), kapitola, v databázi uložen. Po kliknutí na tuto ikonu budete mít celkem tři možnosti:
Identifikátor záznamu
Pole zobrazuje adresu stávajícího prvku. Je možné jej přepsáním změnit na jinou hodnotu.
Přejit na záznam
Stiskem tlačítka přejdeme na adresu prvku podle zobrazeného identifikátoru.
Přidat k záložkám

Obsahuje zkrácený název MUP:
Česka společnost v novodobé Evropě 1914–2009
Pokud jste v režimu, kdy je zobrazen
Levý sloupec (není zapnuto maximální
zvětšeni plochy zobrazovače) tento název je zobrazen vždy a nedá se měnit.
4.10. Pole vyhledáváni – textové políčko s lupou
Políčko slouží pro fulltextové vyhledávání prvků podle zadaných klíčových slov.
4.11. Globální menu pro ukládání záložek – malá šipka dolů
Ikona slouží pro archivaci záložek,
tj. jejich uloženi do počítače nebo
na jiné přenosné medium. Umožňuje také zpětné načtení již uložených
záložek a jejich následné použití.
5. Levý sloupec
Levý sloupec umožňuje uživateli buď
postupně dekomponovat hierarchickou strukturu prvků MUP vybraného historického období, nebo přímý přechod do rejstříků MUP.
5.1. Dekompozice období
– základní volba
Levý sloupec umožnuje rychlou a přehlednou navigaci v datové struktuře
MUP. Ve výchozím zobrazení se zobrazuje v horním tmavozeleném pruhu zvolené historické období. Pod ním je zobrazena struktura témat tohoto období. Každé téma je možno dekomponovat na kapitoly či podkapitoly (koncové prvky struktury MUP) pomoci navigačních šipek. Kliknutím na malou
pravou šipku se zobrazí podřízena struktura tématu, kapitol a podkapitol.
Pokud se malá pravá šipka změní na malou šipku dolů, strukturu již nelze dále dekomponovat.

Stiskem tlačítka přidáme vybraný prvek do seznamu záložek. Seznam záložek chápeme jako soupis všech identifikátorů prvků, které byly ve struktuře MUP vyhledány a pomocí tohoto tlačítka přidány do seznamu záložek. Tento seznam se uchovává v počítači jen po dobu spuštění programu
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6. Aktivní plocha
V pravé části obrazovky se nachází hlavni zobrazovací okno MUP. Okno slouží pro prezentaci všech druhů multimediálních prvků při výuce. Ve spodní části zobrazovacího okna můžete volit až
5 druhů prezentačních nástrojů – přehrávačů. Volba přehrávače se nastaví automaticky podle druhu vybraného prvku na spodní pomocné liště umístěné v dolní části zobrazovacího okna.
Klinutím na ikonu:
Obrazové záznamy nastavíte automaticky
prostředí Přehrávače video záznamů;
Zvukové záznamy nastavíte automaticky
prostředí Přehrávače audio záznamů;
Fotogalerie nastavíte automaticky
prostředí Prohlížeče fotografií;
Texty nastavíte automaticky prostředí
Prohlížeče textových dokumentů;
Mapy nastavíte automaticky
prostředí Prohlížeče map.
Každý koncový prvek struktury obsahu
MUP (kapitola, podkapitola) může obsahovat libovolný počet multimediálních
elementů každého druhu. Každý druh
multimediálního elementu má
specializovaný prohlížeč. U každé kapitoly jsou zobrazeny pouze ty
záložky, které obsahují alespoň jeden
multimediální element daného druhu.
Při přepínání kapitol je vždy zobrazen první multimediální element v pořadí podle uvedených druhů.
7. Rejstříky
7.1. Volba rejstříku
Rejstřík otevřeme pomoci dvou
základních postupů:
1. Pomoci tlačítek na úvodní obrazovce

Způsoby ovládání a přehrávání obrazových/zvukových záznamů, prohlížení obrázků, textů a map a práce s nimi
jsou podrobně popsány v manuálu, který je součástí MUP. Uživatelé MUP nejčastěji využívají textové dokumenty,
proto se u jejich ovládání zastavíme.

Pozvánka na slavnostní
předání Praporu SvazDaP

Miroslav Fehér

7.2. Práce s rejstříkem
Rejstříky zobrazující jednotlivá dějinná Období 19xx-xxxx lze dále dekomponovat podle tématu, kapitol, podkapitol. Postup je zcela stejný jako při základním užití levého sloupce. Zobrazení/skrytí seznamu kapitol, podkapitol lze provádět také poklepáním levého tlačítka myši na titulku kapitoly.
Zobrazením seznamu podkapitol se
zvětšuje aktuální délka i šířka rejstříku. Pokud je aktuální délka/šířka rejstříku větší než výška/šířka oblasti rejstříku, zobrazí se napravo/dole posuvník, který lze ovládat levou myši. Posuvníky můžeme ovládat tažením levou
myši nebo klikáním levou myší na vodorovné / svislé šipky zobrazené na začátku a konci každého posuvníku.
Klepnutím levého tlačítka myši na titulek kapitoly, podkapitoly nebo prvku dojde k jejímu zvolení na aktivní kapitolu.
Aktivní prvek je v rejstříku označen žlutou barvou a podtržením.
Aktivní podkapitola a její nadřazené kapitoly jsou také zobrazeny v horní části aktivní plochy pod
názvem historického období.

Klepnutím levého tlačítka myši na tlačítka rejstříků ve spodní části Úvodní obrazovky. Zde můžete použit tato tlačítka rejstříků: Video rejstřík, Audio rejstřík, Rejstřík map, Rejstřík osobnosti, O aplikaci a rejstřík dějinných období a filmů s anglickou mutaci English.

Multimediální elementy jsou rozděleny do pěti druhů:

2. Pomocí alternativní volby Levého
sloupce
Pokud jsme již v Úvodní obrazovce zvolili konkrétní období, zobrazí se vlevo Levý
sloupec. Možnosti dekompozice struktury MUP pomoci Levého sloupce je po-
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psán výše. Alternativní volbu zvolíte kliknutím levou myši na tmavozelený pruh
Levého sloupce s názvem Období. Otevře
se alternativní menu s nabídkou všech
rejstříků. Vyberete kursorem název rejstříku (zobrazí se žlutou barvou). Na takto vybraný rejstřík kliknete levou myši.
Zvolený rejstřík se rozbalí v levém navigačním pruhu pro další použiti (záložky, jednotlivá historická období, abecední rejstříky videa, audia, map a osobnosti, O aplikaci a rejstřík dějinných období a filmů s anglickou mutaci – English).
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– Obrazové záznamy

Autoři čísla
Dr. Miroslav Fehér
první místopředseda ÚR SvazDaP, z.s.,
šéfredaktor MILITARY FORUM
člen Syndikátu novinářů české republiky

Předseda Ústřední rady
Svazu důstojníků a praporčíků Armády
České republiky
má tu čest Vás pozvat na

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
u příležitosti předání praporu Svazu

Ing. Ivan LAMPRECHT

dne 1. června 2017 od 16:00 hodin

místopředseda ÚR SvazDaP, z.s.,
člen reakční rady MILITARY FORUM
předseda pobočky Valašské Meziříčí

v konferenčním sále Domu armády Praha
Buzulucká 12, Praha 6

SvazDaP, z.s.

plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník

Program shromážDění:

15:00
16:00
—
—
—
—
—
—

příjezd a vítání hostů
nástup čestné stráže
zahájení slavnostního shromáždění
uvítací projev předsedy Ústřední
rady svazu
ceremonie předání praporu
odchod čestné stráže
ukončení slavnostního aktu
raut

r. s. V. P. (do 15. 5. 2017)
Telefon: +420 602 725 471
E-mail: plesnik.s@post.cz
Tato pozvánka je nepřenosná a platná
pouze pro adresáta příležitosti
předání praporu svazu.

Mgr. Vladimír MAREK
šéfredaktor měsíčníku
resortu MO Areport

JUDr. Radim Josef Marušák, CSc.
člen ÚR SvazDaP, z.s.,

– Zvukové záznamy

Ing. Václav Pisinger

– Fotogalerie

předseda pobočky Tábor SvazDaP, z.s.

– Texty

JUDr. Svetozár PLESNÍK

– Mapy

předseda ÚR SvazDaP, z.s.,
člen reakční rady MILITARY FORUM
tiskový mluvčí SvazDaP

Ing. Miroslav TLAMICHA
člen ÚR SvazDaP, z.s.
předseda pobočky Praha SvazDaP, z.s.

Motto: Kdo chce pomáhat vlasti, vždy si najde čas a způsob.
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