Členské průkazy
ČsOL v roce 2019 zavedla nový členský průkaz, jedná se o plastovou průkazku ve formátu platební
karty. Každý člen si může zažádat o výměnu členského průkazu. Staré průkazy zůstávají v platnosti i
nadále.
Průkazy pro nové i stávající členy budou distribuovány prostřednictvím výborů jednot 3x ročně.
Zástupci jednoty obdrží členské průkazy pro své členy na jednání Republikového výboru ČsOL.
Požadavky na fotografii:
Barevná průkazová fotografie ve velikosti 3,5 cm x 4,5 cm zaslaná elektronicky ve formátu jpeg.
Pokud budete fotografii scanovat, prosím, dodržte minimální rozlišení scanu 300 dpi.
Adresa pro zaslání fotografie:
Pro tento účel jsme zřídili novou e-mailovou adresu: fotografie@csol.cz.
Nezapomeňte uvést celé své jméno a jednotu, ve které jste evidováni.

Kategorie členství
Zároveň s obměnou členských průkazů dojde ke změně ve vnitřním dělení druhů členství v ČsOL,
jinými slovy – rozšiřujeme kategorie členství.
Nové třídění kategorií členství:
(1) Účastník 2. odboje - Účastník bojů za národní osvobození ve druhé světové válce, který byl
příslušníkem československých nebo spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých,
námořních a partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje, držitel osvědčení podle
zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji.
(2) Účastník 3. odboje - Účastník odboje a odporu proti komunismu, držitel osvědčení podle zákona
č. 262/2011 Sb.
(3) Válečný veterán zahraničních misí - Válečný veterán, držitel osvědčení podle § 5 zákona č.
170/2002 Sb.
(4) Současný i bývalý příslušník Ozbrojených sil – Příslušník a bývalý příslušník Armády České
republiky včetně Aktivních záloh, příslušník a bývalý příslušník Vojenské kanceláře prezidenta
republiky, příslušník a bývalý příslušník Hradní stráže.
(5) Potomek - Potomek čs. legionářů z dob 1. světové války, potomek účastníka zahraničního či
domácího odboje
(6) Rodinný příslušník - Rodinný příslušník válečného veterána podle kategorie (3).
(7) Sympatizant - Ten, kdo uznává poslání ČsOL a je ochoten aktivně pracovat v jednotách a
orgánech ČsOL.

