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Zápis
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL
dne 25. listopadu 2014
Přítomni:
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Emil BOČEK, sstr. Alena
DITRICHOVÁ, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Josef PŘEROVSKÝ, br. Antonín ŠTÍCHA, br.
Stanislav ŠVIDEK (8)
Přísedící:
br. Josef BUJŇÁK
Hosté:
sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, br. Filip PROCHÁZKA, br. Jiří
CHARFREITAG (4)
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 15,30 hod.
ad 2) Br. J. Sitta požádal o schválení hostů.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 8 - 0 - 0
ad 3) Br. Sitta přednesl návrh programu.
Program zasedání PRV dne 25. 11. 2014
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Schválení hostů
Schválení programu
Informace o zahájení Projektu Legie 100
Ekonomická situace
a) Stav účtu
b) Schválení faktur
c) Čerpání rozpočtu za 1 - 10/2014
d) Revize rozpočtu
e) Východiska rozpočtu 2015
f) Žádost o dotaci 2014 - II. výzva
6) Správa nemovitosti
7) Návrh na udělení ocenění - Hradní stráž
8) Informace z jednání Rozhodčí rady
a) Jednota Jablonec nad Nisou
b) Br. Gábor, br. Krátký

9) Členská základna
a) Noví členové
10) Personální situace - pracovní smlouvy
11) Příprava sněmu - směrnice
12) Sociálně - zdravotní pomoc
a) Sociálně - zdravotní podpora - návrh
b) Zdravotní prevence
13) Rozpočet 2015
14) Plán činnosti na rok 2015
15) Plán zasedání volených orgánů na rok 2015
16) Spolupráce na 70. výročí Českého národního a Pražského povstání
17) Nominace na akce v následujícím období
18) Memoranda
19) Jednání - Lesy ČR
20) Udělení pověření komisi pro dohledání majetku
21) Doplnění SR NF Legie 100
22) Výroční zpráva 2013
23) Program RV
24) Různé
a) Zámeček Pardubice
b) Konference ČsOL
25) Závěr
Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 8 - 0 – 0
ad 4) Informace o zahájení Projektu Legie 100
Br. J. Charfreitag informoval PRV o průběhu oficiálního zahájení projektu Legie 100 v
měsíci říjen a vyhodnotil akce organizované v souvislosti se zahájením projektu.
Informoval, že nejdůležitější akce proběhly 11. října 2014, kdy ČsOL ve spolupráci s
MO ČR, Národním muzeem a dalšími subjekty uspořádala vzpomínkovou
rekonstrukci přísahy České družiny, což bylo přesně 100 let na den tohoto výročí. V
rámci této akce byla předána ministrem obrany Československé obci legionářské
replika bojového praporu České družiny, tento prapor byl následně vysvěcen. Druhá
část oficiálního zahájení projektu Legie 100 probíhala na nákladovém nádraží
Žižkov, kde byl veřejnosti představen Legiovlak se svými sedmi vagóny. Informoval,
že Legiovlak navštívilo celkem cca 18.000 návštěvníků, mimo jiné řada školních tříd z
cca 30 škol. Br. J. Sitta poděkoval všem, kteří se na zahájení projektu, zvláště pak na
Legiovlaku podíleli.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o zahájení Projektu Legie 100,
vyjadřuje poděkování těm, kteří se na něm podíleli, a ukládá dopracovat zprávu ze
zahájení Projektu Legie 100.
Hlasování: 8 - 0 – 0
ad 5) Ekonomická situace
a) Stav účtu
Br. M. Mojžíš seznámil PRV se stavem účtů k 20. 11. 2014 – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 20. 11. 2014.
Hlasování: 8 - 0 – 0

b) Schválení faktur
Br. M. Mojžíš předložil PRV ke schválení seznam faktur za uplynulé období – viz
příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur.
Hlasování: 8 - 0 – 0
- v 15,45 hod příchod br. Tichomíra MIRKOVIČE (přítomno 9 hlasujících členů PRV)
c) Čerpání rozpočtu za 1 - 10/2014
Br. J. Sitta podrobně rozebral dosavadní čerpání rozpočtu po jednotlivých kapitolách
nákladů, jako jsou provoz, činnost, projekty, komise, investice, daně a závazky, dále
pak v oblasti příjmů kapitola nájem a ostatní - tabulka s čerpáním rozpočtu je
přílohou zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje čerpání rozpočtu a ukládá informovat RV ČsOL.
Hlasování: 9 - 0 – 0
d) Revize rozpočtu 2014
Br. M. Mojžíš informoval PRV, že vzhledem k tomu, že byla podaná žádost o dotaci
2014 ve II. výzvě, bylo by vhodné revizi rozpočtu realizovat, až bude ukončeno II.
kolo dotací 2014.
Usnesení: PRV ČsOL vzal informace na vědomí, ukládá revizi rozpočtu provést až
po ukončení II. kola dotací roku 2014.
Hlasování: 9 - 0 – 0
e) Východiska rozpočtu 2015
Br. J. Sitta seznámil PRV s tím, proč se vlastně východiska rozpočtu zpracovávají,
dále s tím, že východiska rozpočtu byly rozeslány do jednot k případnému
připomínkování, tak aby se každá jednota mohla k východiskům vyjádřit. Ze 77
jednot v ČR se vyjádřilo celkem 15 jednot, připomínky k východiskům rozpočtu
následně projednala komise ekonomická, která v připomínkách neshledala zásadní
připomínku, kterou by bylo nutné se zabývat. Návrh komise ekonomické pro PRV
tedy je, aby východiska rozpočtu zůstaly ve stejné podobě, jak byly původně
schváleny a aby PRV uložilo zpracovat na základě východisek návrh rozpočtu pro
rok 2015.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání konstatuje, že připomínky nejsou zásadního
významu, ponechává východiska rozpočtu v původně schválené verzi a ukládá
připravit návrh rozpočtu pro rok 2015.
Hlasování: 9 - 0 – 0
f) Žádost o dotaci 2014 - II. výzva
Br. J. Sitta informoval PRV, že byla MO ČR mimořádně vypsaná II. výzva na podání
žádostí o dotace 2014. Dále informoval, že žádost o dataci byla zpracovaná a podaná
a výsledky by měly být známy do konce listopadu 2014. Br. J. Sitta následně požádal
PRV ČsOL o dodatečné schválení podání žádosti o datace.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje podání žádosti o dotace v roce 2014 II. výzvě.
Hlasování: 9 - 0 – 0

ad 6) Správa nemovitostí
Pan M. Kreisinger seznámil PRV s aktuálním stavem v oblasti správy nemovitosti,
informoval o aktuální nabídce cen na dodávku zemního plynu pro rok 2015 od
jednotlivých dodavatelů - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje uzavření smlouvy na dodávku plynu s
Pražskou plynárenskou.
Hlasování: 9 - 0 – 0
ad 7) Návrh na udělení ocenění - Hradní stráž
Br. F. Procházka seznámil PRV s návrhem ocenění pro 2 příslušníky Hradní stráže
Pamětní medailí ČsOL III. stupně a to pro kpt. Bc. Davida Musila a rtn. Bc. Filipa
Mácala - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení navrhovaných ocenění.
Hlasování: 9 - 0 – 0
- v 15,50 hod příchod br. Václava KUCHYNKY (přítomno 10 hlasujících členů PRV)
ad 8) Informace z jednání Rozhodčí rady
a) Jednota Jablonec nad Nisou
Br. J. Sitta informoval PRV o někdejší situaci v jednotě Jablonec nad Nisou, seznámil
PRV se závěry Rozhodčí rady - viz příloha zápisu, ve kterých Rozhodčí rada
navrhuje PRV vzhledem ke zjištěné situaci, mimo jiné vyslat kontrolu k Jednotě nad
Nisou. Br. J. Sitta vyjádřil politování nad neúčastí aspoň jednoho člena z Rozhodčí
rady, který by mohl celou záležitost před PRV objasnit. Br. J. Bujňák následně situaci
v jednotě popsal, dle skutečností, které jsou mu známé a to z osobního jednání s
minulým předsedou jednoty a pak i z kontroly u jednoty, kterou ÚRK, které je br. J.
Bujňák předseda, prováděla. Dále informoval PRV, že v roce 2013 pomohl jednotě se
založením nové evidence a pokladní knihy. Br. M. Mojžíš informace doplnil o své
poznatky z dění v jednotě Jablonec nad Nisou. Br. J. Sitta následně celkovou situaci a
stanovisko jak ÚRK tak RR shrnul, vyjádřil potřebu zabývat se otázkou, zda F.
Salajka byl vyloučen z ČsOL v souladu se stanovami ČsOL a zda došlo k řádnému
předání a převzetí funkcí v jednotě.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání rozhodlo, že v otázkách finančních podporuje
rozhodnutí ÚRK a nové nastavení pokladních knih od roku 2013 od návštěvy
předsedy ÚRK, který restrukturalizoval účetnictví. Ve věci nepředání funkcí, zrušení,
či nezrušení členství ukládá PRV Statutárnímu orgánu tyto záležitosti prověřit a
předložit PRV návrh řešení této oblasti. PRV žádá ÚRK k provedení kontroly
účetnictví jednoty Jablonec nad Nisou ke konci roku 2014.
Hlasování: 10 - 0 – 0
b) br. Gábor, br. Krátký
Br. J. Sitta seznámil PRV se závěry RR týkajících se kauzy br. F. Gábora a br. K.
Krátkého - viz příloha zápisu. Br. J. Sitta vyjádřil podivení nad tím, že o této
problematice nebyl předem informován SO. RR mimo jiné navrhuje vyloučení br.
Krátkého z ČsOL. Následně PRV projednalo vystupování br. Krátkého.
Usnesení: PRV bere na vědomí část zprávy z jednání Rozhodčí rady, týkající se br.
Gábora a br. Krátkého a po projednání ukládá předložit ji na nejbližší jednání RV s
doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 9 – 0 – 1

ad 9) Členská základna
a) Noví členové
Br. J. Sitta předložil PRV seznam 32 uchazečů o registraci členství v ČsOL - viz
příloha zápisu. Informoval, že všichni uchazeči splňují podmínky přijetí.
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů.
Hlasování: 10 – 0 – 0
ad 10) Personální situace - pracovní smlouvy
Br. F. Procházka předložil PRV návrh pracovních smluv pro zaměstnance ČsOL na
rok 2015 - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje návrh pracovních smluv zaměstnanců ČsOL
na rok 2015 a podmíněně schvaluje návrh pracovních smluv pracovníků projektu
POVV s realizací v případě, že bude ČsOL realizátorem projektu POVV.
Hlasování: 10 – 0 – 0
- v 16,57 hod příchod br. Františka GÁBORA (přítomno 11 hlasujících členů PRV)
ad 11) Příprava sněmu - směrnice
Br. F. Procházka informoval PRV o aktuálním stavu přípravy směrnic ke sněmu - viz
příloha zápisu. Informoval o výsledku průzkumu v jednotách, co se týče způsobu
kandidátek, s tím, že převážná většina jednot chce jednotnou kandidátku. Br. F.
Procházka informoval, že na základě výsledku průzkumu nyní pracuje na úpravě
směrnice pro sněm - viz příloha zápisu.
Br. J. Sitta otázku přípravy sněmu shrnul a doplnil, že v rámci RV by se mělo jednat o
jednotné kandidátce, měl by být dodržen princip, že v RV bude mít zastoupení
každá jednota ČsOL i ta nejmenší, že je na vůli jednoty aby si ze svého středu vybrala
zástupce, které považuje za nejzodpovědnější a rovněž toho kdo má zajistit
komunikaci mezi jednotou a vedením ČsOL. Co se týče PRV i nadále by byl dodržen
princip, že každý člen PRV bude členem jedné komise atd. Navrhl, že by měl být RV
předložen návrh termínu, nabízí se termín v červnu a případně 11. listopadu
s místem konání v Památníku na Vítkově. V závěru sdělil, že jsou v současnosti k
projednání a následně schválení 3 věci a to systém sněmu, termín a směrnice.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání akceptuje stanovisko jednot ČsOL ve věci
sněmu ČsOL, dále schvaluje směrnici RV pro přípravu sněmu 2015 a dále navrhuje
RV termín sněmu 11. 11. 2015.
Hlasování: 11 - 0 – 0
ad 12) Sociálně - zdravotní pomoc
a) Sociálně - zdravotní podpora - návrh
Sstr. A. Ditrichová informovala, že v roce 2013 bylo žadatelům vyplaceno 670.752,Kč, celkem bylo zpracováno 550 žádostí, v letošním roce bylo prozatím vyčerpáno v
I. a II. etapě bylo zpracováno 311 žádostí a proplaceno celkem 400.685,-Kč, ve III.
etapě je prozatím zpracováno cca 240 žádostí. S ohledem na výši přidělených financí
bude muset komise upřednostnit žádosti členů, kteří v letošním roce prozatím o SZP
nežádali. Následně seznámila PRV se žádostí o sociální výpomoc pro člena jednoty
Boletice br. M. Dudka.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje proplatit návrh SZK ve zdravotní
oblasti a dále PRV po projednání schvaluje uvolnit v oblasti sociální výpomoci
částku 15.000,-Kč pro br. M. Dudka.
Hlasování: 11 - 0 – 0

b) Zdravotní prevence
Sstr. A. Ditrichová informovala PRV, že program zdravotní prevence ve FN Motol
stále pokračuje a od srpna 2012 prošlo preventivními prohlídkami 302 členů ČsOL.
Dále informovala, že tento program bude dle nastavených pravidel i nadále
pokračovat. Br. J. Sitta připomněl, že ČsOL v letošním roce obdržela sociálně zdravotní výpomoc z Jihomoravského a Středočeského kraje určenou pro
druhoválečné veterány v daném kraji a rovněž byla realizovaná finanční výpomoc
pro tankisty, kterou věnovali organizátoři internetové hry World of tanks. Takže
celkové prostředky uvolněné v letošním roce na sociálně - zdravotní výpomoc
přesahují 1 milion Kč.
Usnesení: PRV ČsOL projednalo stav realizace projektu zdravotní prevence a děkuje
za realizaci v roce 2014.
Hlasování: 11 - 0 – 0
ad 13) Rozpočet 2015
Br. J. Sitta seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2015 jak ve verzi základní rozpočet,
tak optimální rozpočet na rok 2015, který by byl za předpokladu, že se povede zajistit
odpovídající finanční prostředky pro rok 2015 - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje návrh rozpočtu v základní variantě, v
optimální variantě schvaluje rozpočet pouze za předpokladu, že se podaří naplnit
plánované příjmy. PRV ukládá předložit návrh rozpočtu na RV ČsOL.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 14) Plán činnosti na rok 2015
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s plánem činnosti ČsOL na rok 2015 po jednotlivých
kapitolách - viz příloha zápisu. Kapitolu 4 - akce jednot bude možné schválit, až
bude známo, jaké dotace jsou pro rok 2015 schváleny.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje plán činnosti ČsOL pro rok 2015, vyjma
kapitoly 4 - akce jednot.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 15) Plán zasedání volených orgánů na rok 2015
Br. F. Procházka předložil PRV plán zasedání volených orgánů na rok 2015 - viz
příloha zápisu.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje předložený návrh zasedání volených orgánů
v roce 2015 a ukládá předložit jej na nejbližší jednání RV.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 16) Spolupráce na 70. výročí Českého národního a Pražského povstání
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s návrhem Agentury Ci5 na spolupráci na přípravách
připomenutí 70. výročí Českého národního a Pražského povstání - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV po projednání bere na vědomí informaci o návrhu spolupráce
Agentury Ci5 s ČsOL na přípravách 70. výročí Českého národního a Pražského
povstání a ukládá pokračovat v jednáních s cílem vydefinovat program této
aktivity.
Hlasování: 11 – 0 – 0

ad 17) Nominace na akce v následujícím období
Br. F. Procházka aktualizoval nominace na akce v následujícím období - viz příloha
zápisu.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje nominace na akce v měsíci listopad až
prosinec.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 18) Memoranda
Br. J. Sitta seznámil PRV s nově podepsanými memorandy a to se Slovenským
národním muzeem v Bratislavě, s Královéhradeckým krajem, s obcí Košariská a s
Moravskoslezským zemským archivem v Brně - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV po projednání schvaluje podepsání memorand s uvedenými subjekty.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 19) Jednání - Lesy ČR
Br. J. Sitta seznámil PRV s aktuálním stavem v jednáních se zástupci Lesů ČR a ČsOL
ohledně pozemku pod pomníkem Šnejdárka na hoře Poledná - viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o jednání zástupců ČsOL s Lesy ČR a
ukládá pokračovat v jednání se závěrem společného memoranda s využitím
pozemku.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 20) Udělení pověření komisi pro dohledání majetku
Br. P. Budinský seznámil PRV s tím, že komise pro dohledání majetku požádala o
udělení pověření, které bude členy komise opravňovat k vystupování jménem ČsOL
při dohledávání dat a údajů o majetku v archivech pro potřebu ČsOL.
Usnesení: PRV uděluje komisi pro dohledání majetku pověření a ukládá pověření
zajistit prostřednictvím AK JUDr. Drábka.
Hlasování: 11 – 0 – 0
ad 21) Doplnění SR NF Legie 100
Br. J. Sitta seznámil PRV s tím, že se SR NF L100 dlouhodobě daří s obtížemi dodržet
nadpoloviční většinu přítomných členů SR NF, proto nyní žádá o doplnění SR NF
L100 aby byla plně zabezpečena funkčnost a usnášeníschopnost SR. PRV navrhuje
členem SR NF zvolit sstr. Alenu Ditrichovou.
Usnesení: PRV po projednání akceptuje požadavek SR NF a navrhuje za členku SR
NF sstr. A. Ditrichovou.
Hlasování: 10 – 0 – 1
ad 22) Výroční zpráva 2013
Br. M. Mojžíš seznámil s návrhem Výroční zprávy 2013 (VZ 2013 je uložena na
stránkách www.csol.cz).
Usnesení: PRV po projednání schvaluje předložený návrh výroční zprávy za rok
2013, ukládá jmenované body dopracovat a doplněnou výroční zprávu 2013
předložit na nejbližší jednání RV.
Hlasování: 11 – 0 – 0

ad 23) Program PRV
PRV projednalo program zasedání RV na den 13. 12. 2014 - viz příloha zápisu. Br. J.
Sitta informoval PRV, že vzhledem k tomu, že v tomto termínu probíhá jedna z
významných akcí ČsOL v Jaroměři - Josefov a to historická ukázka bojů o Karpaty,
navrhuje Statutární orgán Předsednictvu RV uspořádat jednání RV v Jaroměři.
Usnesení č. 1: PRV po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh programu
RV dne 13. 12. 2014.
Hlasování: 11 – 0 – 0
Usnesení č. 2: PRV projednalo změnu konání RV, zasedání RV bude probíhat v
Jaroměři.
Hlasování: 10 - 0 - 1
ad 24) Různé
a) Zámeček Pardubice
Br. J. Sitta seznámil PRV s tím, že darovací a další smlouvy týkající se Zámečku
Pardubice byly ze strany Foxconu podepsány a dne 28. 11. 2014 v rámci akce
Duchovní očista Zámečku budou tyto smlouvy podepsány zástupci ČsOL.
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, schvaluje podepsání veškerých smluv
týkajících se nabytí Zámečku Pardubice a ukládá předsedovi a 1. místopředsedovi
ČsOL, v souladu se stanovami ČsOL hl. IV., čl. 5, písm. i, smlouvy podepsat.
Hlasování: 11 – 0 – 0
b) Konference ČsOL
Br. J. Sitta informoval o plánované Konferenci ČsOL, která proběhne ve dnech 29. 30. 11. 2014 v prostorách ministerstva kultury pod záštitou ministra kultury. Všechny
přítomné členy PRV na konferenci pozval.
Bod projednán bez usnesení.
ad 25) Závěr
Br. P. Budinský všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 18,00 hod.
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. J. Sitta

