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Usnesení V manifestačního sněmu Československé obce legionářské 
 

konaného 
dne 4. června 2011 v Praze na Vítkově 

 
 

Sněm se konal v roce 90. výročí založení Československé obce legionářské (dále jen ČsOL), 
jako samostatného a nezávislého sdružení založeného legionáři I. světové války. 
 

Sněm se konal v době, kdy sociální, zdravotní a materiálně – finanční situace členů ČsOL, 
především starodůchodců se může zhoršit v důsledku nutných finančních reforem předpokládaných 
současnou Vládou ČR a rovněž v důsledku předpokládaného růstu cen základních životních potřeb.  

 
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 místopředsedy ČsOL bratra MUDr. Jindřicha Sitty o činnosti ČsOL, 
Republikového výboru a předsednictva RV ČsOL za období 2007 bez připomínek.   

2) Zprávu o hospodaření ČsOL za období 2007 – 2011 bez připomínek.   
3) Zprávu Revizní komise bez připomínek.   
4) Zprávu Rozhodčí rady bez připomínek.   
5) Zprávu o činnosti Nadace ČsOL bez připomínek.     

 
 

II. Sněm schvaluje 
 

1) Návrh novely stanov ČsOL s přílohou „Kvalifikační podmínky členů ČsOL pro působení 
v orgánech ČsOL“ bez připomínek. 

2) Programové prohlášení ČsOL pro období 2011 – 2015. 
 

 

III. Sněm v demokratických volbách zvolil 
 

1) Předsedu ČsOL  bratra Br. MUDr. Pavla Budinského PhD. MBA. 
2) 1. Místopředsedu ČsOL bratra MUDr. Jindřicha Sittu, místopředsedy bratra Jaroslava 

Mikoláše Končického, bratra Emila Bočka a bratra Ing. Emila Cigánika. 
3) 12 členů předsednictva Republikového výboru (viz příloha zápis volební komise). 
4) členy Republikového výboru ČsOL a náhradníky (viz příloha zápis volební komise). 
5) 5 členů Revizním komise ČsOL a náhradníky (viz příloha zápis volební komise). 
6) 5 členů Rozhodčí rady ČsOL a náhradníky (viz příloha zápis volební komise). 
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IV. Sněm ukládá nově zvoleným statutárním představitelům, členům 
Předsednictva RV a Republikového výboru ČsOL aktivně pracovat 
v duchu schváleného programového prohlášení pro období 2011 – 
2015. Zejména: 
 

1) Aktivní činností přispět uvnitř členské základny ČsOL k dalšímu rozvíjení ovzduší 
porozumění a kamarádství. 

 
2) Dopracovat organizační řád a jednací řád ČsOL a uvést do souladu se schválenou novelou 

Stanov. 
 

3) Rozvíjet spolupráci s dalšími společenskými organizacemi s příbuznou tématikou. 
 

4) Obrátit se na Vládu ČR, Parlament ČR a parlamentní politické strany v oblasti sociální, 
materiálně – finanční a zdravotní a požadovat přijetí příslušných zákonů a usnesení 
vedoucích ke zlepšení postavení válečných veteránů: 

 
a) navrhnout zřízení vládního mezirezortního úřadu při Předsednictvu vlády pro péči 

o válečné veterány 
b) usilovat o navrácení nebo kompenzaci majetku ČsOL 
c) usilovat o zvýšení důchodů pro držitele Osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. do 

výše průměrného platu v ČR 
d) usilovat o osvobození držitele Osvědčení č. 225/46 Sb. od poplatků za léky, zubní 

protézy a veškeré zdravotní služby 
e) usilovat o přednostní umístění našich členů a jejich vdov do domovů důchodců, 

penzionů a LDN 
 
5) Každoročně zabezpečit důstojné oslavy výročí vítězství ve II. světové válce. Zdůraznit 

význam účasti na tomto vítězství a osvobození naší vlasti Čs. zahraniční armádou, jejími 
organizátory a veliteli v čele s Dr. Eduardem Benešem.  
Důrazně reagovat na pokusy revidovat výsledky II. světové války, na pokusy o zrušení 
dekretů prezidenta ČSR, které dodatečně schválilo Ústavodárné shromáždění, na 
pokusy o falšování dějin a pomlouvání představitelů našeho zahraničního a domácího 
odboje.  
Zaujímat stanoviska k vnitrostátnímu a mezinárodnímu politickému dění. 

 
6) Prohloubit a navázat všestranné vztahy se zahraničními veteránskými organizacemi. 

 
7) Ke splnění vyjmenovaných úkolů vytvořit nezbytné organizační, personální, materiální a 

finanční předpoklady v sekretariátu a Předsednictvu RV ČsOL, včetně finančního 
odměňování profesionálních, dobrovolných a volených funkcionářů a spolupracovníků. 

 
8) Racionálně využívat finanční prostředky plynoucí z výnosů vlastní hospodářské činnosti 

ČsOL, státních, samosprávných a rezortních dotací a jiných zdrojů. 
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V. Sněm ukládá všem výborům jednot ČsOL 
 

1) Svolat členské schůze jednot, informovat členskou základnu o výsledcích sněmu a 
přijmout vlastní rozhodnutí k zabezpečení plnění usnesení sněmu a novelizovaných 
stanov ČsOL. 

 
 

VI. Sněm ukládá delegátům sněmu 
 

1) Informovat výbory svých jednot ČsOL o jednání sněmu, přijatých usnesení a schválených 
dokumentech. 

2) Aktivně se účastnit aplikování výsledků sněmu na reálné podmínky a možnosti činnosti 
vlastních jednot. 

 
 

VII. 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 pro období 2011-2015. 
 
 

 

VIII. Sněm vyslovuje uznání 
 

Členům Předsednictva a Republikového výboru ČsOL, výborům jednot, funkcionářům a všem 
členům ČsOL, kteří se aktivně podíleli na úspěšné činnosti ČsOL. 
Sněm vyslovuje poděkování všem funkcionářům státní správy a samosprávy, zejména pak 
členům vlády, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, funkcionářům Ministerstva obrany 
ČR, funkcionářům Generálnímu 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 4. června 2011. 
 
 
 
Přílohy:  

1) Seznam zvolených 12 členů předsednictva Republikového výboru  
2) Seznam zvolených členů Republikového výboru ČsOL a potvrzených náhradníků (viz 

příloha zápis volební komise). 
3) Seznam zvolených 5 členů Revizním komise ČsOL a náhradníků (viz příloha zápis 

volební komise). 
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4) Seznam zvolených 5 členů Rozhodčí rady ČsOL a náhradníků (viz příloha zápis volební 
komise). 

 
Schválení ověřovatelé zápisu sněmu: br. Jozef Bujňák, br. Ing. Milan Čajdík, br. Ing. Emil Cigánik 

Usnesení  ověřil: 

 
br. Josef Bujňák   ………………………………    _________________________ 

         datum                         podpis 

 
 
br. Ing. Milan Čajdík    ………………………………    _________________________ 

         datum                         podpis 

 
 
br. Ing. Emila Cigánika  ………………………………    _________________________ 

         datum                         podpis 

 


