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Zápis
ze zasedání Republikového výboru ČsOL
dne 21.04. 2012

Přítomni:
Br. P. Budinský, br. J. Sitta, br. E. Cigánik, sstr. A. Ditrichová, br. F. Gábor, br. J.
Hofrichter, br. J. Kux, br. M. Řepka, br. S. Švidek, br. P. Majer, br. D. Povolný, br. J.
Souček, br. B. Páral, br. J. Novenko, br. J. Vegner, br. P. Vanek, br. M. Brynych, br. R.
Lysoněk, br. F. Bobek, br. F. Salajka, br. V. Janouch, br. M. Čajdík, br. F. Toman, br. V.
Seidl, br. E. Ligač, sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, br. V. Kuchynka, br. M. Voleman,
br. T. Pilvousek, br.V. Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. M. Žufa-Kunčo, br. V.
Krejčí, br. J. Ryška, sstr. S. Tůmová, br. F. Pobořil, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T.
Mirkovič, br. I. Maurery, br. P. Kunštát, sstr. L. Benešová, br. J. Vlasák, br. J. Čoček,
br. M. Mojžíš, br. Z. Hruška, br. M. Marek, br. J. Kašpárek, br. J. Sobota, br. J. Novák,
br. Z. Pavlík, br. J. Hovorka
ad 1) Jednání zahájil br. Pavel Budinský v 10.15 hod.
ad 2) Br. Pavel Budinský přivítal všechny přítomné členy RV a vyzval k určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. Andrea Lejtnarovou
a jako ověřovatele zápisu br.M. Mojžíš a br. P. Hozlár.
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. A. Lejtnarovou a jako
ověřovatele br. M.Mojžíše a br. P. Hozlára.
Hlasování: 54 – 0 - 0
ad 3) Volba pracovních orgánů
Br. P. Budinský navrhl do mandátové komise br. F. Gábora a do návrhové komise br.
J. Sittu.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil mandátovou komisi v jednočlenném
složení – br. F. Gábor a návrhovou komisi v jednočlenném složení – br. J. Sitta.
Hlasování: 54 – 0 - 0
ad 4) Schválení hostů
Br. Pavel Budinský požádal členy RV o schválení hostů:
br. J. Bujňák, br. R. Jedlička, br. T. Netopil, sstr. Andrea Lejtnarová, sstr. D. Nosková,
JUDr. S. Drábek, br. L. Lenk, br. J. Železný, sstr. O. Lopaurová, br. A. Tomášek, br. J.
Hykl, br. V. Přibyl, br. S. Pitr, sstr. A. Hofrichterová
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.
Hlasování: 54 – 0 - 0

ad 5) Br. J. Sitta předložil připravený program a požádal členy RV o jeho schválení.
Program:
1) zahájení
2) určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) volba pracovních orgánů
4) schválení hostů
5) schválení programu
6) lustrační osvědčení členů RV ČsOL – plnění usnesení sněmu
7) ekonomická situace
8) schválení plánu činnosti jednot 2012
9) dotace 2012
10) rozhodnutí RV ve věci krajského výboru Ústí nad Labem
a) výsledek řešení podnětu Rozhodčí rady
b) ústřední revizní komise
c) informace o dopisu ministra práce a sociálních věcí Drábka
d) vystoupení právního poradce
11) stanovisko PRV ve věci krajského výboru Ústí nad Labem
a) návrh PRV na vyloučení pana Hykla
b) návrh PRV na vyloučení Ing. Macha
c) návrh PRV na vyloučení Ing. Pikala
d) návrh PRV na vyloučení Ing. Štěpánovského
12) schválení směrnice pro ocenění
13) projekty
14) závěr
Br. J. Sitta navrhl z původního programu přesunout bod Lustrační osvědčení jako
bod č. 6 a bod č. 10 rozdělit na dva samostatné body a to Rozhodnutí RV ve věci
krajského výboru ÚNL a Stanovisko PRV ve věci krajského výboru ÚNL – program
v textu výše již seřazen dle usnesení tohoto bodu.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program.
Hlasování: 54 – 0 - 0
ad 6) lustrační osvědčení členů RV ČsOL – plnění usnesení sněmu
Br. J. Sitta informoval o tom, že dle usnesení Sněmu ČsOL byla povinnost členů RV
doložit Lustrační osvědčení nejpozději do 31.12.2011. Br. F. Gábor seznámil RV s tím,
že dosud 5 členů RV nedoložilo platné Lustrační osvědčení - viz příloha zápisu. Dále
informoval, že br. Hronek, br. Borůvka, br. Vondráček a br. Trávníček odstoupili
z RV na vlastní žádost.
Usnesení: RV ČsOL po projednání vzal na vědomí rezignaci na místo v RV br.
Hronka, Borůvky, Vondráčka a Trávníčka.
Hlasování: 54 – 0 - 0
z důvodu nesplnění usnesení Sněmu a nedoložení Lustračních osvědčení v daném
termínu dnešním dnem 21. 4. 2012 přestávají být členy RV:
- br.Hasinec
Hlasování: 52 – 1 – 1
- br. Hnilička
Hlasování: 51 – 0 – 3
- br. Smékal
Hlasování: 46 – 1 - 7
- br. Vanek
Hlasování: 28 – 9 – 17

Br. Čajdík navrhl, aby bylo umožněno br. Vankovi podat znovu žádost o vydání
lustračního osvědčení. Br. Sitta připomenul znění usnesení Sněmu. Br. Beke navrhl
hlasovat o revokaci rozhodnutí. Hlasování: 49 – 0 - 5
Opětovné hlasování o vyloučení br. Vanka z RV: 45 – 3 - 6
v 10,40 hod příchod br. Ladislava Palečka (celkem 55 členů)
ad 7) ekonomická situace
Br. Sitta informoval o ekonomické situaci za rok 2011 - viz příloha zápisu. Dále
informoval o stavu účtu k 30. 3. 2012 a rovněž předložil návrh Čerpání rozpočtu na
rok 2012 – viz příloha.
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci.
Hlasování: 55 – 0 - 0
ad 8) schválení plánu činnosti jednot 2012
Br. Mojžíš seznámil RV s plánem činnosti jednot 2012 – viz příloha. Informoval RV o
tom, že v současnosti máme 83 jednot, z toho 7 zahraničních. 3 jednoty byly v roce
2011 sloučeny a 4 jednoty nekomunikují. Br. Mojžíš požádal jednoty o včasné
odevzdávání zúčtování za akce v jednotách, v souladu s nařízením MO musí být do
jednoho měsíce od konání akce provedeno zúčtování.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předložený plán činnosti jednot na rok
2012 .
Hlasování: 55 – 0 - 0
ad 9) dotace 2012
Br. Mojžíš seznámil RV ČsOL s dotačními tituly – jejich přehled uveden v příloze.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání předloženého rámce Dotací 2012
Hlasování: 55 – 0 - 0
ad 10) rozhodnutí RV ve věci krajského výboru Ústí nad Labem
a) výsledek řešení podnětu Rozhodčí rady (RR)
Předseda rozhodčí rady br. Jedlička přečetl stanovisko RR k věci krajského výboru
Ústí nad Labem. Seznámil s výsledkem zasedání RR 29. 11. 2011 a s výpovědí
jednotlivých dotazovaných členů ČsOL (br. Sitta, br. Cigánik, br. Gábor, br. Mojžíš).
Informoval RV o výsledcích následujícího zasedání dne 24. 1. 2012, na které byl
přizván i br. Mach. Závěry jednotlivých zasedání RR jsou přílohou tohoto zápisu.
b) ústřední revizní komise
Předseda revizní komise br. Bujňák sdělil RV, že po obdržení písemné stížnosti br.
Macha na neoprávněné jednání SO byl br. Mach přizván na jednání Ústřední revizní
komise dne 22. 3. 2012 – závěry jednání viz příloha zápisu.
c) informace o dopisu ministra práce a sociálních věcí Drábka
Br. Budinský seznámil RV s komunikací s MPSV ohledně získávání dotací k péči o
veterány. Dále přečetl dopis ministra Drábka jako odpověď na dotaz k poskytování
dotací – viz příloha. Dále informoval o skutečnosti, že z rozhodnutí PRV byl
následně odeslán ministru Drábkovi dopis, kde je pan ministr informován o
skutečnostech stran avizované spolupráce se společností Job Asistent a rovněž o
skutečnosti, že subjekt nazývající se „krajský koordinační výbor Ústí nad Labem“ se
nenachází v organizační struktuře ČsOL.

d) vystoupení právního poradce
JUDr. Drábek informoval RV ČsOL o skutečnosti, že krajský koordinační výbor
právně neexistuje a veškerá aktivita je pouze iniciativou jednotlivých osob. Dále
informoval, že na základě zjištěných skutečností sepsal návrh trestního oznámení.
Informoval o skutečnosti, že ČR mohla vzniknout škoda, neboť MPSV poskytlo
dotaci na základě doporučení KKV Ústí nad Labem. Rovněž informoval o tom, že
aniž to ČsOL věděla, mohlo být poškozeno její dobré jméno. Uvedl, že mohlo dojít
k porušení autorského práva použitím znaku ČsOL, pod kterým vystupoval tzv.
KKV Ústí nad Labem. Br. Budinský uvedl, že ČsOL se od této aktivity br. Macha plně
distancuje. Br. Hovorka vystoupil s tím, že veškerou svou aktivitu ohledně zasedání
KKV dělal s domněním, že je vše ve spolupráci s ČsOL a dle platných stanov.
Seznámil RV s tím, že v Žatci proběhlo jednání, na kterém se členové KKV rozhodli
odstoupit z domnělého výboru. Obhajoval jednání své i br. Hykla. Vyjádřil svůj
nesouhlas se zřizováním krajských výborů a následně jejich vystupováním jménem
ČsOL.
Usnesení: RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry Rozhodčí rady a
Ústřední revizní komise schvaluje postup PRV a SO ČsOL ve věci KKV a KV
Ústeckého kraje. RV ČsOL souhlasí s podáním trestního oznámení.
Hlasování: v sále je přítomno 53 členů RV. 51 – 1 - 1
ad 11) stanovisko PRV ve věci krajského výboru Ústí nad Labem
Br. Sitta seznámil jednání RV ČsOL s návrhem PRV vůči členům ČsOL ve věci
krajského výboru Ústí nad Labem.
a) návrh PRV na vyloučení pana Hykla
Br. Budínský pozval br. Hykla aby se mohl vyjádřit k dané problematice. Br. Hykl
rovněž přečetl dopisy, které napsal na svou obhajobu a distancoval se od veškeré
činnosti KKV a br. Macha.
Usnesení: RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry Rozhodčí rady a
Ústřední revizní komise neschvaluje návrh PRV na vyloučení br. Jaroslava Hykla
z ČsOL.
Hlasování: v sále je přítomno 53 členů RV. 50 – 0 - 3
b) návrh PRV na vyloučení Ing. Macha
Br. Budinský vyzval br. Macha, aby se vyjádřil k dané problematice. Na úvod svého
vystoupení br. Mach požádal RV o jednání bez přítomnosti právníka JUDr. Drábka.
Br. Budinský nechal hlasovat kdo je pro jednání bez přítomnosti právníka: 2 – 37 – 14
na základě hlasování právník zůstává přítomen zasedání RV.
Br. Mach poté ve svém vystoupení sdělil důvody, které jej vedly k aktivitám v rámci
ČsOL v Ústeckém kraji, dále odmítl tvrzení, která byla uvedena v této věci a rovněž
konstatoval, že pokud bude podáno trestní oznámení proti jeho osobě, tak se bude
bránit. Členové RV vznesli na br. Macha řadu dotazů, na které odpověděl. Dále
probíhala diskuse do doby vyčerpání dotazů. Po ukončení diskuse bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu PRV.
Usnesení: RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry Rozhodčí rady a
Ústřední revizní komise schvaluje návrh PRV na vyloučení Ing. Zdeňka Macha
z ČsOL Hlasování: v sále je přítomno 47 členů RV. 40 – 0 – 7

c) návrh PRV na vyloučení Ing. Pikala
Na zasedání byl přizván Ing. Pikal. Br. Budinský vyzval br. Pikala, aby se vyjádřil
k dané problematice. Br. Pikal informoval RV o důvodech, které jej vedly k jeho
aktivitám jak v KKV, tak v KV Ústeckého kraje. Následně byla zahájena diskuse, ve
které br. Pikal odpovídal na dotazy členů RV. Po skončení diskuse bylo zahájeno
hlasování o návrhu PRV.
Usnesení: RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry Rozhodčí rady a
Ústřední revizní komise schvaluje návrh na vyloučení Ing. Jaroslava Pikala z ČsOL.
Hlasování: v sále je přítomno 45 členů RV. 34 – 0 – 11
d) návrh PRV na vyloučení Ing. Štěpánovského
Rovněž br. Štěpánovskému bylo nejprve umožněno se k dané problematice vyjádřit.
Následně v diskusi odpovídal na dotazy členů RV. Po skončení diskuse bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu PRV.
Usnesení: RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry Rozhodčí rady a
Ústřední revizní komise schvaluje návrh PRV na vyloučení Ing. Karla
Štěpánovského z ČsOL.
Hlasování: v sále je přítomno 50 členů RV. 36 – 0 – 14
Zasedání pokračuje po přestávce v 15:30 hod s počtem 26 členů RV
ad 12) schválení směrnice pro ocenění
Br. Vlasák předložil k projednání návrh směrnice pro ocenění a povyšování.
Seznámil RV ČsOL s navrhovanými změnami.
Usnesení: RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh směrnice
pro udělování ocenění a povýšení.
Hlasování: 26 – 0 – 0
ad 13) projekty
a) POVV
Br. Sitta informoval RV ČsOL o stavu projektu za rok 2011 – viz Závěrečná zpráva.
Br. Hozlár seznámil RV ČsOL se stavem projektu POVV za období Leden – Březen
2012. Mimo jiné informoval, že k 31. 3. 2012 je evidováno 1562 válečných veteránů o,
které pečuje 14 krajských koordinátorů a 26 terénních pracovníků. Sdělil, že rozpočet
na rok 2012 je 10 650 000,- Kč. Dále seznámil RV ČsOL s hlavními úkoly a aktivitami
vedení projektu, přípravou akcí kulturních a sportovních programů pro válečné
veterány – viz příloha zápisu.
b) OPLZZ
Br. Sitta informoval, že v tomto projektu bylo požádáno MPSV o prodloužení doby
trvání projektu. Důvodem byl vyšší zájem o služby poskytované v rámci projektu a
snaha vedení projektu tomuto zájmu nad rámec projektu vyhovět. Dále seznámil
jednání RV, že 31. 1. 2012 byl projekt řádně ukončen, nyní probíhá jeho vyúčtování,
audit a dokončení závěrečné zprávy. Dále a informoval jednání RV, že ČsOL byla
první organizací, která takovýto projekt organizovala. Projekt je celkově hodnocen
jako velmi úspěšný.
c) projekt ujednocení ústroje
Br. Gábor objasnil, jakým způsobem lze zažádat o novou uniformu, předložil ceník
uniformy a názorně i její vzor.

d) letní tábor
Br. Gábor informoval o letním táboře konaném ve dnech 30.6 – 14.7 2012 v Jesenici u
Rakovníka. Cena tábora je 4900,- Kč. Pro členy ČsOL, jejich děti a vnoučata je
poskytována 50% sleva.
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektů POVV, OPLZZ, ujednocení ústroje a letního tábora .
Hlasování: 28 – 0 – 0
ad 14) závěr
Br. Budinský poděkoval členům RV ČsOL za účast a jednání v 16,15 hod ukončil.
Zapsal: sstr. Andrea Lejtnarová
Zápis ověřili: br. Milan Mojžíš a br. Petr Hozlár

