
Usnesení řádného Republikového sněmu Československé obce legionářské 
konaného dne 28. září 2019 v Praze 

Sněm se konal v roce 98. výročí založení Československé obce legionářské (dále jen ČsOL), jako 
samostatného a nezávislého sdružení založeného československými legionáři první světové války.  

Po projednání přednesených zpráv, které byly předloženy ke schválení, a po provedení voleb orgánů 
ČsOL přijal sněm následující usnesení: 

I. Sněm projednal a schválil
1) Zprávu o činnosti ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
2) Zprávu o hospodaření ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
3) Zprávu Ústřední revizní komise ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
4) Zprávu Rozhodčí rady ČsOL za období 2015–2019 bez připomínek.
5) Vyhodnocení plnění Programového prohlášení ČsOL 2015–2019 bez připomínek.
6) Návrh novely Stanov ČsOL s přílohou „Kvalifikační podmínky členů ČsOL pro působení v 

orgánech ČsOL“.
7) Programové prohlášení ČsOL pro období 2019–2023 bez připomínek.

II. Sněm vzal na vědomí
1) Zprávu o činnosti Nadačního fondu Legie 100.
2) Zprávu o činnosti Muzea československých legií.

III. Sněm v demokratických volbách zvolil
1) Předsedu ČsOL bratra Pavla Budinského.
2) Místopředsedy ČsOL br. Emila Bočka, br. Tomáše Pilvouska, br. Václava Kuchynku a br. 

Tichomira Mirkoviče.
3) Členy předsednictva Republikového výboru br. Milana Mojžíše, br. Jiřího Charfreitaga, br. 

Viliama Bekeho, br. Karla Ludvíka,  ses.  Evu Armeanovou, br. Františka Bobka, ses. Alenu 
Ditrichovou,  br. Ladislava Palečka, br. Václava Zavadila st., br. Zdeňka Hrušku, br. Jiřího 
Vlasáka a br. Bohuslava Bubníka st.

4) 5 členů Ústřední revizní komise ČsOL (br. Jaroslav Kulíšek,  br. Vladimír Urban, br. Libor Kocián, 
ses. Kateřina Horká a br. Martin Půček).

5) 5 členů Rozhodčí rady ČsOL (br. František Gábor, br. Alfons Tomášek, br. Bernard Panuš, br. 
Marek Štorek, br. Josef Kubeš).

6) 71 členů Republikového výboru ČsOL (viz příloha zápis volební komise).
7) a potvrdil 95 náhradníků do Republikového výboru ČsOL (viz příloha zápis volební komise).

IV. Sněm ukládá nově zvoleným statutárním představitelům, členům Předsednictva RV ČsOL a 
Republikového výboru ČsOL
aktivně pracovat v duchu schváleného Programového prohlášení ČsOL pro období 2019–2023.

V. Sněm ukládá delegátům sněmu
informovat výbory svých jednot ČsOL o jednání sněmu, přijatých usneseních a schválených 
dokumentech a aktivně naplňovat výsledky sněmu v rámci činnosti vlastních jednot.



VI. Sněm vyzývá
všechny členy ČsOL, aby se podle svých zdravotních, fyzických a duševních schopností aktivně zapojili
do činnosti svých jednot a přispěli ke splnění úkolů obsažených v tomto usnesení a ve schváleném
Programovém prohlášení ČsOL pro období 2019–2023.

VII. Sněm vyslovuje uznání
členům Předsednictva RV ČsOL a Republikového výboru ČsOL, výborům jednot a všem členům ČsOL,
kteří se aktivně podíleli na úspěšné činnosti ČsOL v období 2015–2019.

Sněm vyslovuje poděkování všem představitelům státní správy a samosprávy, zejména pak členům 
Vlády ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, pracovníkům Ministerstva obrany ČR, 
představitelům Generálního štábu AČR, členům Vojenské kanceláře prezidenta ČR a vojenským 
útvarům a zařízením resortu MO za účinnou spolupráci a poskytnutí podpory. 

Usnesení bylo schváleno delegáty sněmu dne 28. září 2019. 

Ověřovatelé zápisu: Br. Pavel Budinský    Br. Jiří Vlasák Ses. Eva Armeanová 


