
1 
 

Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011  

 

Dne 4. 6. 2011 od 09,00 hodin 

Národní památník na Vítkově 

 

Slavnostní části  
 

Dne 4. června 2011 se ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil 
V. manifestační sněm Československé obce legionářské. 
 
Zahájen byl v 9.00 hodin příchodem čestných hostů a předsednictva. V předsednictvu 
slavnostní části sněmu zasedli: předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr obrany 
ČR Alexandr Vondra, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, čestný předseda 
ČsOL Tomáš Sedláček a předseda ČsOL Pavel Budinský. 
 
Slavnostnímu zahájení sněmu předcházelo uctění památky neznámého vojína v Národním 
památníku na Vítkově. Pietního aktu se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan 
Štěch, ministr obrany ČR Alexandr Vondra, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, 
primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, čestný předseda ČsOL Tomáš Sedláček a 
předseda ČsOL Pavel Budinský. 
 
Slavnostní část V. manifestačního sněmu byla zahájena přinesením historických zástav, státní 
vlajky a hymnou v podání zpěváka Jurije Kruglova. Poté moderátor sněmu tiskový mluvčí 
ČsOL Milan Řepka požádal o minutu ticha za všechny padlé legionáře a všechny, kteří 
zahynuli v boji za svobodu a demokracii. 
 
Úvodní projev na sněmu přednesl čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček. 
Poté následovala vystoupení čestných hostů: předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, 
ministra obrany ČR Alexandra Vondry, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a 
starostka Prahy 6 Marie Kousalíkové. 
 
Po odnesení historických zástav následovaly zdravice dalších pozvaných hostů. Zdravice 
přednesli: vzdělavatel a člen předsednictva České obce sokolské Zdeněk Mička, představitel 
Slovenského svazu protifašistických bojovníků Roman Hradecký, místopředseda ČSBS 
Jaroslav Vodička, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR František Šedivý a ředitel 
VHÚ Aleš Knížek. 
 
Po závěrečném slovu předsedy ČsOL Pavla Budinského a po hymně čs. legií byla slavnostní 
část V. manifestačního sněmu ČsOL ukončena v 11.00. hodin. 
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Pracovní část 

1. Schválené pracovní předsednictvo sněmu:  

a. předseda br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA 
b. členové br. MUDr. Jindřich Sitta, br. Alexander Beer 

 

2. Schválený zapisovatel sněmu: sstr. Dana Nosková  

 

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

4. Obsazení pracovních komisí sněmu: 

a. Sněm schválil mandátovou komisi ve složení br. RSDr. Stanislav Švídek, br. Ing. Karel 
Černoch, br. Ing. Emil Cigánik. Komise zvolila předsedu br. RSDr. Stanislava Švídka. 

b. Sněm schválil návrhovou komisi ve složení br. MUDr. Jindřich Sitta, br. Bc. František 
Gábor, br. Milan Řepka, br. Ing. Jiří Ryška. Komise zvolila předsedu br. Bc. Františka 
Gábora. 

c. Sněm schválil volební komisi ve složení br. Ing. Milan Mojžíš, br. Tichomir Mirkovič, 
br. JUDr. Jan Kux, sstr. Alena Ditrichová. Komise zvolila předsedu br. Ing. Milana 
Mojžíše. 
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5. Schválený program sněmu 

SLAVNOSTNÍ ČÁST SNĚMU 

slavnostní zahájení, příchod předsedy senátu, čestných hostů, předsednictva v doprovodu 
předsedy ČsOL 

přinesení státní vlajky České republiky, přinesení praporu ČsOL a Sokolů, přinesení 8 historických 
zástav legionářských jednotek 

zahájení  

stání hymna ČR 

minuta ticha za všechny vojáky, kteří položili své životy v bojích pro legionářské ideály 

úvodní projev čestného předsedy ČsOL armádního generála Tomáše Sedláčka 

hlavní projevy 

zdravice 

závěrečné slovo a poděkování předsedy ČsOL  

píseň "Hymna československých legií" 

odnesení historických zástav legionářských jednotek 

PRACOVNÍ ČÁST SNĚMU 

zahájení 

přivítání na pracovní části, na závěr vyzve předsedu přípravné mandátové komise 

přípravná mandátová komise - ověření usnášeníschopnosti sněmu 

návrh na složení pracovních orgánů sněmu 

volba pracovního předsednictva 

volba pracovních orgánů sněmu 

schválení jednacího řádu, schválení volebního řádu 

zpráva o činnosti ČsOL, Republikového výboru a předsednictva RV ČsOL za období 2007 - 2011 

diskuse, usnesení 

zpráva o hospodaření ČsOL za období 2007 - 2011 



4 
 

diskuse, usnesení  

zpráva Revizní komise a Rozhodčí rady ČsOL 

vyhodnocení plnění programového prohlášení ČsOL 

vytyčení programových cílů pro další období  

diskuse, usnesení 

úprava stanov  

diskuse, usnesení 

organizační pokyny pro volby 

představení kandidátů SO, PRV a 15 RV a volby předsedy, místopředsedů, Republikového 
výboru, předsednictva RV ČsOL, Revizní komise a Rozhodčí rady ČsOL 

slavnostní vyhlášení volebních výsledků 

zpráva o činnosti Nadace ČsOL 

návrh a schválení usnesení V. manifestačního sněmu ČsOL 

diskuse  

stání hymna ČR 

ukončení pracovní části sněmu 

NEFORMÁLNÍ ČÁST SNĚMU 

slavnostní přípitek a zahájení neformální části V. manifestačního sněmu ČsOL  

večeře a společenské setkání 
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6. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil pracovní část sněmu v 13.00 hodin. 

7. Br. Milan Řepka přivítal delegáty a hosty na pracovní části sněmu a vyzval br. RSDr. Stanislava 
Švidka předsedu přípravné mandátové komise k předložení zprávy přípravné mandátové 
komise. 

8. Br. RSDr. Stanislav Švídek přednesl zprávu přípravné mandátové komise 

Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 bere na vědomí zprávu přípravné 
mandátové komise. 

 
9. Br. Milan Řepka přednesl návrh pracovního štábu pro přípravu sněmu na složení pracovního 

předsednictva ve složení předseda br. Budinský Pavel, člen br. Jindřich Sitta, člen br. 

Alexander Beer. Další návrhy nebyly předloženy. 

Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 schvaluje tříčlenné pracovní 
předsednictvo ve složení: 

i. předseda br. MUDr. Budinský Pavel PhD. MBA 
ii. člen br. MUDr. Jindřich Sitta 

iii. člen br. Alexander Beer 

10. Br. Milan Řepka uvedl pracovní předsednictvo do funkce. 

11. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA se ujal řízení sněmu. 

12.  Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA navrhl na zapisovatele zápisu sněmu sstr. Danu 
Noskovou. Další návrhy nebyly předloženy. 

 
Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schválil zapisovatelem 

sstr. Nosková. 

13. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA navrhl na ověřovatele zápisu br. Josefa Bujňáka, br. Ing. 
Milana Čajdíka, br. Ing. Emila Cigánika. Další návrhy nebyly předloženy. 

 
Usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schválil ověřovateli zápisu br. 

Jozefa Bujňáka, br. Ing. Milana Čajdíka, br. Ing. Emila Cigánika 

14. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil Volbu pracovních orgánů sněmu 

15. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA navrhl mandátovou komisi ve složení e složení br. RSDr. 
Stanislav Švídek, br. Ing. Karel Černoch, br. Ing. Emil Cigánik. Další návrhy nebyly předloženy. 

 
Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 schválil mandátovou komisi ve složení 

br. RSDr. Stanislav Švídek, br. Ing. Karel Černoch, br. Ing. Emil Cigánik. 

16. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA navrhl návrhovou komisi ve složení ve složení br. MUDr. 
Jindřich Sitta, br. Bc. František Gábor, br. Milan Řepka, br. Ing. Jiří Ryška. Další návrhy nebyly 
předloženy. 

 
Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 schválil návrhovou komisi ve složení br. 

MUDr. Jindřich Sitta, br. Bc. František Gábor, br. Milan Řepka, br. Ing. Jiří Ryška. 
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17. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA navrhl volební komisi ve složení br. Ing. Milan Mojžíš, br. 
Tichomir Mirkovič, br. JUDr. Jan Kux, sstr. Alena Ditrichová. Další návrhy nebyly předloženy. 

 
Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 schválil návrhovou komisi ve složení ve 

složení br. Ing. Milan Mojžíš, br. Tichomir Mirkovič, br. JUDr. Jan Kux, sstr. Alena Ditrichová. 

 

18.  Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal pracovní komise sněmu, aby zahájili svou 
činnost a aby si zvolili své předsedy. 

 

19. Mandátová komise ve složení br. RSDr. Stanislav Švídek, br. Ing. Karel Černoch, br. Ing. Emil 
Cigánik   zvolila za předsedu br. RSDr. Stanislava Švídka. 

20. Návrhová komise ve složení br. MUDr. Jindřich Sitta, br. Bc. František Gábor, br. Milan Řepka, 
br. Ing. Jiří Ryška zvolila za předsedu br. Bc. Františka Gábora. 

21. Volební komise ve složení br. Ing. Milan Mojžíš, br. Tichomir Mirkovič, br. JUDr. Jan Kux, sstr. 
Alena Ditrichová zvolila za předsedu br. Ing. Milana Mojžíše. 

22. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil projednání a schválení Jednacího řádu V. 
manifestačního sněmu ČsOL 2011. Návrh Jednacího řádu V. manifestačního sněmu ČsOL 
2011 dostali delegáti poštou. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o návrhy 
na doplnění. Návrhy na doplnění nebyly předloženy. 

Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schválil Jednací řád 
sněmu. 

 
Schválený Jednací řád V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 je v příloze zápisu. 

 

23. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil projednání a schválení Volebního řádu V. 
manifestačního sněmu ČsOL 2011. Návrh Volebního řádu V. manifestačního sněmu ČsOL 
2011 dostali delegáti poštou. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o návrhy 
na doplnění. Návrhy na doplnění nebyly předloženy. 

 

Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schválil Volební řád 
sněmu.  

 
Schválený Volební řád V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 je v příloze zápisu. 

 

24. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil schválení programu V. manifestačního sněmu 
ČsOL 2011. Návrh programu V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 dostali delegáti poštou. Br. 
MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o návrhy na doplnění. Návrhy na doplnění 
programu nebyly předloženy. 

 
Schválené usnesení – V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schválil program. 
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25. Br. MUDr. Jindřich Sitta přednesl zprávu o činnosti ČsOL, Republikového výboru a 
předsednictva RV ČsOL za období 2007 – 2011. Br. MUDr. Jindřich Sitta požádal delegáty o 
dotazy a návrhy na doplnění. Dotazy a návrhy na doplnění zprávy nebyly předloženy.  

 

Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje zprávu o 

činnosti ČsOL, Republikového výboru a předsednictva RV ČsOL za období 2007 – 2011. 

 
 

Schválená zpráva o činnosti ČsOL, Republikového výboru a předsednictva RV ČsOL za období 
2007 – 2011 je v příloze zápisu. 
 

26. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA přednesl zprávu o hospodaření ČsOL za období 2007 – 
2011. br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o dotazy a návrhy na doplnění. 
Dotazy a návrhy na doplnění zprávy nebyly předloženy.  

 
Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje zprávu o 

hospodaření ČsOL za období 2007 – 2011 

Schválená zpráva o hospodaření ČsOL za období 2007 – 2011 je v příloze zápisu. 
 

27. Br. Jozef Bujňák přednesl zprávu Revizní komise za období 2007 – 2011. Br. Jozef Bujňák 
požádal delegáty o dotazy. Dotazy nebyly předloženy.  

Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje zprávu Revizní 

komise za období 2007 – 2011 

 
Schválená zpráva Revizní komise za období 2007 – 2011 je v příloze zápisu. 

 

28. Br. Václav Kuchynka přednesl zprávu Rozhodčí rady ČsOL za období 2007 – 2011. Br. Václav 
Kuchynka požádal delegáty o dotazy. Dotazy nebyly předloženy.  

 
Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje zprávu 

Rozhodčí rady ČsOL za období 2007 – 2011. 

Schválená zpráva Rozhodčí rady ČsOL za období 2007 – 2011 je v příloze zápisu. 

29. Br. Alexander Beer přednesl vyhodnocení plnění programového prohlášení ČsOL 
Republikového výboru ze dne 12. 06. 2007. 

 
Vyhodnocení plnění programového prohlášení ČsOL Republikového výboru ze dne 12. 06. 
2007 za období 2007 – 2011 je v příloze zápisu. 
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30. Br. MUDr. Jindřich Sitta přednesl návrh na vytyčení programových cílů pro další období. 

Programové prohlášení ČsOL na V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 dostali delegáti poštou. 

Br. MUDr. Jindřich Sitta požádal delegáty o dotazy a návrhy na doplnění. Dotazy a návrhy na 

doplnění Programového prohlášení ČsOL zprávy nebyly předloženy. 

Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání a doplnění schvaluje 

Programové prohlášení ČsOL na období 2011-2015. 

Programové prohlášení ČsOL pro období 2011 – 2015 přijaté na V. manifestačním sněmu 
ČsOL konaném v Praze dne 4. června 2011 je v příloze zápisu. 

 

31. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA zahájil projednání a schválení Návrhu novely stanov 

ČsOL . Návrh novely stanov ČsOL dostali delegáti poštou. Navrhovaná novela byla projednána 

na členských schůzích jednot ČsOL. Na návrh Republikového výboru je překládána novela 

stanov s přílohou „Kvalifikační podmínky členů ČsOL pro působení v orgánech ČsOL“.            

Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o návrhy na doplnění. Byl předložen 

jeden návrh na doplnění Novely stanov ČsOL. 

a. Návrh na doplnění: 

Br. Ing. Jaromír Mareček navrhl do článku I. stanov za sídlo sdružení doplnit větu: 
Hymna ČsOL : - hymna českých legií – viz text a notový záznam. 
Návrh byl hlasován.  
Návrh na doplnění stanov nebyl přijat.  
Návrh je v příloze - zápisu Návrhové komise sněmu. 

 
Schválené  usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje s okamžitou 

platností předložený návrh novely stanov ČsOL včetně přílohy „Kvalifikační podmínky členů 

ČsOL pro působení v orgánech ČsOL“  

Schválená novela stanov je v příloze zápisu. 
 

32. Br. Ing. Milan Mojžíš přednesl organizační pokyny pro volby.  

a. Br. Ing. Milan Mojžíš seznámil delegáty s postupem volby 

b. S ohledem na pokročilý čas delegáti sněmu odhlasovali změnu volby do orgánů ČsOL. 

Volby do orgánů obce delegáti schválili formou aklamace. 

c. Br. Ing. Milan Mojžíš představil podle kandidátní listiny kandidáty do orgánů ČsOL pro 

volby předsedy, místopředsedů, Republikového výboru, předsednictva RV ČsOL, 

Revizní komise a Rozhodčí rady ČsOL. 
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33. Br. Ing. Milan Mojžíš řídil důstojný průběh voleb do orgánů ČsOL.   

 
Způsob hlasování aklamací 
 
 
Hlasování proběhlo v pořadí: 

I. jednotná kandidátka  
II. jednotlivé návrhy samostatných kandidátů jednot 

 
Proběhla volba jednotné kandidátky. 
Potvrzení náhradníků a náhradníků RV. 
Proběhla volba jednoho kandidáta do RV.  

I. Navržení kandidáti br. Panuš, Br. Blahna, br. Majer. 
II. V prvním kole volby získali nejvyšší počet hlasů shodně br. Panuš a br. Majer. 

V druhém kole získal nevětší počet hlasů br. Majer. Br. Majer byl zvolen do 
RV. 

III. Doplnění Rozhodčí rady. Z důvodu zvolení br. Vanka do Republikového 
výboru a jeho odstoupení z Rozhodčí rady, sněm zvolil členem rozhodčí rady 
br. Josefa Kubeše. 

 

34. Br. Ing. Milan Mojžíš slavnostně vyhlásil volební výsledky 

 

Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 v demokratických volbách zvolil 

i. Předsedu 

ii. 1. Místopředsedu 

iii. 2. Místopředsedu 

iv. 3. Místopředsedu 

v. 4. Místopředsedu 

vi. Členy PRV 

vii. Sněm zvolil členy RV  

viii. Sněm zvolil Revizní komisi ve složení 

ix. Sněm zvolil Rozhodčí radu ve složení 

x. Sněm potvrdil náhradníky RV a SO 

 

Seznam zvolených kandidátů do SO, PRV, RV, RR, URK  je v příloze zápisu. 
Seznam potvrzených náhradníků je v příloze zápisu. 
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35. Br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA přednesl zprávu o činnosti Nadace ČsOL 2007 – 2011. Br. 
MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA požádal delegáty o dotazy a návrhy na doplnění. Dotazy a 
návrhy na doplnění zprávy nebyly předloženy.  

Návrh na usnesení - V. manifestační sněm ČsOL 2011 po projednání schvaluje předloženou 
zprávu nadace ČsOL. 

 
Schválená zpráva o činnosti Nadace ČsOL 2007 – 2011 je v příloze zápisu. 

36. Br. Bc. František Gábor předseda návrhové komise seznámil delegáty s návrhy do diskuse: 

 
Br. Ivan Maurery z jednoty Praha 4 přednesl návrh usnesení: 

a. Všichni delegovaní členové do RV ČsOL by měli předložit negativní lustrační 
osvědčení. 

b. Návrh byl schválen. 
 
Br. Jan Ihnatík z jednoty Havířov přednesl návrh jednoty Havířov: 

c. Po roce 1990 inicioval zhotovení pamětní desky. Na pamětní desce je napsáno 126 
jmen padlých vojáků ve II. světové válce z daného regionu. 

d. Finance na zhotovení desky věnovali drobní střadatelé. Větší část peněz věnoval 
magistrát města Havířov cca 370 tisíc Kč. MO věnovalo 70 tisíc Kč. 

e. Jelikož jednota Havířov nemá peníze na údržbu, proto navrhuje toto dílo darovat 
magistrátu města. 

f. Návrh byl schválen. 
 

37. br. MUDr. Jindřich Sitta přednesl návrh na schválení usnesení V. manifestačního sněmu ČsOL 

 
V. manifestačního sněmu ČsOL  schválil usnesení ve znění: 

 
I. Sněm ČsOL projednal schválené body programu. 

II. Sněm ČsOL projednal a schválil zprávu o činnosti za období 2007-

2011. 

III. Sněm ČsOL projednal a schválil zprávu o hospodaření za období 2007-

2011. 

IV. Sněm projednal a schválil programové prohlášení ČsOL na období 

2011 – 2015 

V. Sněm projednal a schválil s okamžitou platností předložený návrh 

novely stanov ČsOL včetně přílohy „Kvalifikační podmínky členů ČsOL 

pro působení v orgánech ČsOL“  

VI. Sněm schválil volbu do orgánů ČsOL aklamací  

VII. Sněm zvolil ČsOL v demokratických volbách: 

a. Předsedu 

b. 1. Místopředsedu 

c. 2. Místopředsedu 

d. 3. Místopředsedu 



11 
 

e. 4. Místopředsedu 

f. Členy PRV 

g. Členy RV  

h. Sněm zvolil Revizní komisi ve složení 

i. Sněm zvolil Rozhodčí radu ve složení 

j. Sněm potvrdil náhradníky SO, RV, RR 

VIII. Sněm v diskusi projednal dva návrhy: 

b. Br. Ivan Maurery z jednoty Praha 4 návrhl usnesení: 
Všichni delegovaní členové do RV ČsOL by měli předložit negativní 
lustrační osvědčení. 
Sněm návrh schválil. 

 
c. Br. Jan Ihnatík z jednoty Havířov návrhl jednoty Havířov: 

Po roce 1990 inicioval zhotovení pamětní desky. Na pamětní desce je 
napsáno 126 jmen padlých vojáků ve II. světové válce z daného 
regionu. 
Finance na zhotovení desky věnovali drobní střadatelé. Větší část 
peněz věnoval magistrát města Havířov cca 370 tisíc Kč. MO 
věnovalo 70 tisíc Kč. 
Jelikož jednota Havířov nemá peníze na údržbu, proto navrhuje toto 
dílo darovat magistrátu města. 
Sněm návrh schválil. 

 

38. V 19,00 hodin br. MUDr. Pavel Budinský PhD. MBA ukončil V. manifestační sněm ČsOL  

 
 
 
 
Zápis zapsala sstr. Dana Nosková    
 


