Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 2. 10. 2018
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Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL
dne 2. října 2018
Přítomní: br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Tichomir Mirkovič, br. Václav
Kuchynka, br. Jiří Vlasák, ses. Alena Ditrichová, br. Tomáš Jambor, br. Zdeněk Hruška, br.
Pavel Skácel, br. Ladislav Paleček.br¨
Za ÚRK ČsOL: br. Jaroslav Kulíšek
Za RR ČsOL: br. František Gábor

Hosté: Br. Jiří Filip, br. Jiří Charfreitag, ses. Marcela Ludvíková, p. Milan Kreisinger, br.
Viktor Šinkovec.
ad 1) Zahájení
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání PRV ČsOL v 16:30 hod.

ad 2) Schválení hostů
Informace: Na jednání PRV ČsOL jsou přítomni následující hosté: br. Jiří Filip, br. Jiří
Charfreitag, ses. Marcela Ludvíková, p. Milan Kreisinger, br. Viktor Šinkovec.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje účast hostů na svém zasedání.
Hlasování: 10 – 0 – 0
ad 3) Schválení programu
Informace: Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání PRV ČsOL.

Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení hostů
Schválení programu
Plnění úkolů
Správa nemovitosti
Ekonomická situace
a) Stav účtů
b) Schválení faktur
7. Soudní spory Straimar
8. Členská základna - noví členové
9. Projekty
a) PoVV
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b) Zámeček
c) Legie 100
10. Komise
a) Komise sociálně-zdravotní
b) ÚRK ČsOL
11. Výroční zpráva Nadačního fondu Legie 100
12. Výběrová řízení
13. Akce ČsOL
a) SNP a SIAF
b) Pouť do Itálie
c) Pouť do Ruské federace
d) Pouť do Francie
e) Cenotaph 2018
14. Nominace na akce
15. Různé
16. Pošta
17. Závěr

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 10 – 0 – 0
ad 4) Plnění úkolů
Informace: Br. Jiří Filip předložil stav plnění úkolů PRV ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL bere stav plnění úkolů na vědomí a ukládá sekretariátu
pokračovat ve sledování plnění úkolů.
Hlasování: 10 – 0 – 0
ad 5) Správa nemovitosti
Informace: Pan Milan Kreisinger předložil Zprávu o stavu nemovitosti – viz
příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí.
Hlasování: 10 – 0 – 0
ad 6) Ekonomická situace
a) Stav účtů
Informace: Br. Pavel Budinský předložil stav účtů k 25. 9. 2018 a poskytl komentář.
Usnesení: PRV ČsOL bere stav účtů na vědomí.
Hlasování: 10 – 0 – 0
b) Schválení faktur
Informace: Br. Pavel Budinský předložil seznam faktur ke schválení. Br. Jindřich
Sitta se dotázal na fakturu č. 201801 spol. TRANS-EX s.r.o. ve výši 189 365,- Kč.
Br. Pavel Budinský navrhl schválit ostatní faktury a tuto přesunout na další jednání
PRV ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur s výjimkou faktury č.
201801 spol. TRANS-EX s.r.o. a ukládá doložit tuto fakturu na další jednání PRV ČsOL.
Hlasování: 10 – 0 – 0
16:56 hod. br. Jiří Vlasák se vzdálil z jednání (počet hlasujících 9)
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ad 7) Soudní spory Straimar
Informace: Br. Pavel Budinský informoval, že ČsOL vyhrála 3. soud o částku 900
tis. Čeká se na nabytí právní moci rozsudku. Dle uzavřené dohody ČsOL obdržela
1 200 tis. z předchozího vyhraného soudního sporu. Celkem ČsOL vyhrála všechna
3 soudní řízení z roku 2011 o celkové výši cca 4 mil. korun.
Usnesení: PRV ČsOL bere předložené informace na vědomí a ukládá informovat RV
ČsOL.
Hlasování: 9 – 0 – 0
16:59 hod. br. Jiří Vlasák se vzdálil z jednání (počet hlasujících 9)
ad 8) Členská základna - Noví členové
Informace: Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL za období od
1. 8. 2018 do 26. 9. 2018. Uvedl, že žadatelé v řádku 2, 5 a 7 nesplňují podmínky
pro vznik členství dle Stanov ČsOL.
Br. František Gábor se dotázal na postup prověřování zájemců o členství v ČsOL.
Br. Jiří Filip informoval, že osoby jsou vyhledávány v databázi ÚSTR, jsou-li v ní
vyhledány, jsou vyzvány k dodání LO. V případě, že je sekretariátu dodáno
negativní LO, je žadatel zařazen do seznamu pro další jednání PRV ČsOL
k registraci přihlášky.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje registraci přihlášek nově přijatých členů,
kteří splňují podmínky Stanov ČsOL pro vznik členství.
Hlasování: 10 – 0 – 0
17:57 hod. br. Václav Kuchynka opustil jednání – počet hlasujících 9
ad 9) Projekty
a) PoVV
Informace: Br. Viktor Šinkovec informoval, že projekt běží dále podle
schváleného plánu práce projektu. PoVV se připravuje na oslavy 100. výročí
vzniku republiky, kde bude třeba zajistit účast VV. Br. Jindřich Sitta se dotázal
na počet „akceschopných“ druhoválečných veteránů. Br. Šinkovec uvedl, že
přesné číslo nezná, neboť se stav veteránů mění již ze dne na den.
Br. Pavel Budinský zahájil diskuzi na téma novodobých válečných veteránů a
jejich začleňování do aktivit ČsOL. Do diskuze se zapojil br. Sitta, br. Šinkovec a
br. Gábor, který navrhl vytvoření pracovní skupiny, která se bude novodobým
válečným veteránům věnovat. Br. Budinský řekl, že je možné vytvořit námět
pro práci takové skupiny, který je třeba předložit voleným orgánům ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 9 – 0 – 0
b) Legie 100
Informace: Br. Jiří Charfreitag uvedl, že i projekt Legie 100 běží podle
schváleného harmonogramu. Informoval, že v neděli byl uzavřen projekt Lípy
svobody. Podivil se nad tím, že jednoty si zaregistrovaly pouze 15 výsadeb.
Br. Jiří Charfreitag informoval, že Muzeum bude pro školy otevřeno od 15. října
2018. Výstavní část by měla být otevřena do 28. října 2018.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 9 – 0 – 0
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c) Zámeček
Informace: Br. Viktor Šinkovec přednesl zprávu o projektu Zámeček – viz
příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 8 – 0 – 1
ad 10) Komise
a) Komise sociálně-zdravotní komise
Informace: Ses. Alena Ditrichová předložila vyhodnocení 2. etapy SZP. Jedná se
o 86 žádostí, k vyplacení se jedná o částku ve výši 129 tis. Kč.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložené vyhodnocení a ukládá provést vyplacení
2. etapy SZP.
Hlasování: 9 – 0 – 0
b) Ústřední revizní komise
Informace: Br. Jaroslav Kulíšek předložil Usnesení č. 7 – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování: 9 – 0 – 0
Informace: Br. Jaroslav Kulíšek předložil Usnesení č. 8 – viz příloha zápisu.
Br. František Gábor předal br. Jindřichovi Sittovi dopis, ve kterém sděluje PRV
ČsOL rozhodnutí RR ČsOL.
Br. Gábor informoval, že br. Kulíšek má právo svolat mimořádné jednání PRV, kde
se bude muset PRV vyjádřit k celé situaci. Br. Kulíšek vyzval br. Sittu, aby odstoupil
z funkce 1. místopředsedy, br. Sitta uvedl, že neobdržel písemné usnesení ÚRK a
vyzval br. Kulíška, aby pro nekompetentnost odstoupil z funkce předsedy ÚRK.
Br. Gábor uvedl, že poté, co všichni zúčastnění nechali pracovat orgány ČsOL a
nevyužili své právo k vyřešení celé situace dohodou. RR přijalo usnesení o
pozastavení funkce br. Sitty, což bylo projednáno na všech volených orgánech.
Upozornil, že celá kauza může skončit u soudu, který bude posuzovat zápisy
volených orgánů ČsOL.
Br. Budinský upozornil, že br. Sitta se zatím k žádnému z usnesení sám nevyjádřil
na žádném jednání voleného orgánu ČsOL. Apeloval tedy na to, že tento bod je
předložen v rámci informace o činnosti ÚRK, je tedy třeba k němu tak přistupovat.
Nejedná se o projednání kauzy na tomto jednání PRV (bod nebyl v navrženém
programu).
Br. Sitta uvedl, že PRV vzalo na vědomí usnesení RR o přerušení výkonu funkce 1.
místopředsedy. Uvedl, že nebyl na žádné jednání o své osobě pozván a neobdržel
písemně usnesení z těchto jednání.
Br. Gábor uvedl, že dopis sestavený RR pro PRV byl vzat na vědomí na jednání
PRV ČsOL. Br. Budinský uvedl, že je potřeba, aby byl br. Sitta vyslechnut,
argument, že br. Sitta byl zván, ale nedostavil se. Br. Budinský chápe svolání
mimořádného PRV jako způsob, jak dostat Sittu k jednacímu stolu. Br. Gábor uvedl,
že RR své rozhodnutí dala, ale projednávané usnesení se týká ÚRK, nikoli RR. Br.
Budinský uvedl, že PRV bylo se závěry ÚRK a RR seznámeno, nicméně na jednání
PRV nebyla celá kauza jako celek projednána a jako taková nemůže být ukončena.
Br. Gábor objasnil, že ÚRK se dožaduje dořešení té části kauzy, kterou řeší ÚRK
již téměř rok. ÚRK chce, aby jejich část kauzy byla uzavřena a pokud PRV
neprojedná toto na svém jednání PRV, má ÚRK zákonné právo svolat mimořádné
jednání PRV k tomuto tématu (zrušení členství v ČsOL). Br. Sitta uvedl, že nemůže
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podat odvolání k rozhodnutí RR proto, že stále neobdržel písemné vyjádření RR.
(Na vyjasněnou br. Sitta považuje informace obdržené elektronickou formou za
nedostatečné). Br. Sitta uvedl, že krok RR, která mu pozastavila funkci, vnímá jako
velmi závažný. Br. Sitta řekl, že si na závěr se Syrovým podali ruce a smířili se hned
po jednání PRV.
19:30 hod. br. Tichomir Mirkovič opustil jednání – počet hlasujících 8
Br. Pavel Budinský uvedl, že by byl rád, kdyby se RR, ÚRK a br. Sitta sešli na
společném jednání a dokončili projednání této kauzy. Br. Budinský ukončil diskuzi
k tomuto bodu a přednesl návrh usnesení.

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování: 8 – 0 – 0

19:36 hod. br. Pavel Skácel opustil jednání – počet hlasujících 7
ad 11) Výroční zpráva Nadačního fondu Legie 100
Informace: Br. Jiří Filip předložil výroční zprávu Nadačního fondu Legie 100 za
rok 2017 – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere předloženou Výroční zprávu NF L100 na vědomí.
Hlasování: 6 – 0 – 1
19:43 hod. ses. Alena Ditrichová se vzdálila z jednání – počet hlasujících 6
ad 12) Výběrová řízení
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil výsledky výběrových řízení za uplynulé
období ke schválení – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledky výběrových řízení.
Hlasování: 6 – 0 – 0
19:46 hod. ses. Alena Ditrichová se vrátila k jednání – počet hlasujících 7
ad 13) Akce ČsOL
a) SNP a SIAF
Informace: Br. Jiří Filip informoval o cestě místopředsedů ČsOL a VV na výročí
SNP do Banské Bystrice a na SIAF ve Sliači.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) Pouť do Itálie
Informace: Br. Jiří Vlasák informoval o Národní pouti ČsOL do Itálie k Doss Altu.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 7 – 0 – 0
c) Pouť do Ruské federace
Informace: Br. Jiří Filip informoval o finálních přípravách cesty členů ČsOL do RF
– finální program cesty viz příloha zápisu. Br. Pavel Budinský uvedl, že se cesty
do Ruska nebude moci zúčastnit.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí a schvaluje předložený itinerář poutě
a členy delegace do Ruské federace.
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Hlasování: 7 – 0 – 0
d) Pouť do Francie
Informace: Br. Jiří Filip vyzval členy PRV ke zvážení své účasti na pouti do Francie
– Terron a Vouzier v termínu od 1. do 6. listopadu.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace o chystané Národní pouti do Francie na vědomí.
Hlasování: 7 – 0 – 0
20:00 hod. br. Pavel Skácel opustil jednání – počet hlasujících 6
e) Cenotaph 2018
Informace: Ses. Marcela Ludvíková informovala o pokračování příprav cesty
členů ČsOL do Anglie na přehlídku před Cenotaphem.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 6 – 0 – 0
ad 14) Nominace na akce
Informace: Br. Jiří Filip předložil seznam nadcházejících akcí s žádostí o určení
zástupců za ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 6 – 0 – 0
ad 15) Různé
ad 16) Pošta

ad 17) Závěr
Br. Pavel Budinský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 20:15 hod.
Zapsala: ses. Marcela Ludvíková
Schválil: br. Jiří Filip

