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Zápis o zasedání Republikového výboru ČsOL 
dne 23. ledna 2016 

 
Přítomní členové RV ČsOL: 
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Jiří VLASÁK, br. Tomáš PILVOUSEK, br. 
Milan MOJŽÍŠ, ses. Alena DITRICHOVÁ, br. Tomáš JAMBOR, br. Zdeněk HRUŠKA, br. 
František BOBEK, br. Ladislav PALEČEK, ses. Eva ARMEANOVÁ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. 
Josef ŠVARC, br. Josef ZELENKA, br. Ivan NOVOTNÝ, br. Jaroslav MÁLEK, br. Eduard 
PANÁK, br. Lukáš LEXA, br. Radim CHRÁST, br. Radek VOREL, br. Rostislav LYSONĚK, br. 
Josef FALÁŘ, br. Vilém JANOUCH, br. Milan ČAJDÍK, br. Karel LUDVÍK, br. Vojtěch SEIDL, 
br. Stanislav PÍTR, br. Jan HNĚLIČKA, br. Tomáš HNÍZDIL, br. Josef SOBOTA, br. Bohuslav 
BUBNÍK, br. Jiří FILIP, br. Josef DOŠKÁŘ, br. Milan ŽUFFA-KUNČO, br. Jiří RYŠKA, br. 
František POBOŘIL, br. Jiří CHARFREITAG, br. Václav HLOUŠEK, br. Petr KUNŠTÁT, br. 
MILAN TĚŠÍNSKÝ, br. Lukáš KOTEK, br. Miroslav JEČMEN, br. Miroslav MAREK, br. Petr 
PÍPAL, br. Zdeněk PAVLÍK, br. Vojtěch PLESNÍK, br. Miroslav ZEMAN, br. Jan HOVORKA, 
br. Bernard PANUŠ, br. Luboš ORAVEC, br. Stanislav ŠVIDEK. 
 
Přítomní náhradníci RV ČsOL: 
Br. Josef BÁRTŮ, ses. Marcela LUDVÍKOVÁ, ses. Vladislava KUBÁČOVÁ, br. Jaroslav 
ŽÁČEK, br. Robert KOMJATHY, br. Jindřich PLESCHER, ses. Dana NOSKOVÁ.  
 
Přítomní zástupci jednot: 
Br. Ondrej GAJDÁCS, zástupce Jednoty ČsOL Tábor 
 
Hosté:  
Br. Tadeáš KRATOCHVÍL, Jednota ČsOL Brno 2, br. Karel KRATOCHVÍL, Jednota ČsOL 
Valtice, ses. Zuzana Palová, Jednota Praha 3. 
 
Příchozí v průběhu zasedání: 
Br. B. Panuš (10:25). 
 
Za ÚRK:  
/ 
 
ad 1) Zahájení 
Br. Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání RV ČsOL v 10:00 hod. 
 
ad 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Informace: Br. Jiří Filip navrhl jako zapisovatelku zasedání sstr. Zuzanu Palovou, jako 
ověřovatele zápisu pak br. Milana Mojžíše a br. Pavla Budinského. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje zapisovatelkou zasedání ses. Zuzanu Palovou. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
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Usnesení: RV ČsOL schvaluje ověřovateli zápisu br. Milana Mojžíše a br. Pavla 
Budinského. 
Hlasování: 49 – 0 – 2 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů 
Informace: Br. Pavel Budinský navrhl na jednočlennou mandátovou komisi br. Milana 
Mojžíše a na jednočlennou návrhovou komisi br. Jiřího Filipa. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jednočlennou mandátovou komisi obsazenou 
br. Milanem Mojžíšem a jednočlennou návrhovou komisi obsazenou br. Jiřím 
Filipem.     
Hlasování: 50 – 0 – 1 
              
ad 4) Schválení hostů 
Informace: Na jednání RV ČsOL jsou přítomní následující hosté: Br. Tadeáš Kratochvíl, 
br. Karel Kratochvíl, ses. Zuzana Palová. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomnost jmenovaných hostů na zasedání. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
 
ad 5) Schválení programu 
Informace: Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání RV ČsOL. 
Návrh programu: 

1. Zahájení a uvítání nového RV 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Volba pracovních orgánů 
4. Schválení hostů 
5. Schválení programu  
6. Správa nemovitosti 
7. Ekonomická situace 

a) Stav účtů 
b) Schválení rozpočtu 2016 
c) Čerpání rozpočtu 2015 
d) Revize rozpočtu 2015 

8. Výroční zpráva 2014 
9. Dotace 2015 
10. Plán činnosti 2016 
11. Rozpočet 2016 
12. Termíny zasedání 2016 
13. Projekty 

a) Projekt sociálně-zdravotní pomoci – vyhodnocení 2015 
b) Projekt POVV – vyhodnocení 2015 
c) Projekt Legie 100 – vyhodnocení 2015 
d) Projekt Legie 100 – plán práce 2016 
e) Zámeček Pardubice – dotace 2015 
f) POKOS 

14. Schválení smluv 
15. Pozemek pod hotelem Ankora 
16. Ocenění  
17. Různé 
18. Závěr 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje po projednání navržený program zasedání. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
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ad 6) Správa nemovitosti 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o probíhající obnově a výstavbě 
vzduchotechniky v hotelu Legie, rovněž doplnil informaci o probíhající opravě střechy. 
Informaci ke správě nemovitosti zakončil konstatováním, že veškeré  práce probíhají dle 
plánu správy nemovitosti, schváleným RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí přednesenou zprávu o správě nemovitosti. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
 
ad 7) Ekonomická situace 

a) Stav účtů 
Informace: Br. Budinský informoval o aktuálním stavu účtů ČsOL ke dni 4. 1. 
2016. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložený stav účtů k 4. 1. 2016. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
 
10:25 příchod br. Bernarda Panuše (člen RV) 
 

b) Čerpání rozpočtu 2015 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval přítomné o dosavadním čerpání rozpočtu 
za rok 2015 a informoval o plánovaném čerpání rozpočtu pro první čtvrtletí roku 
2016. 

 
c) Schválení rozpočtu 2016 

Informace: Spojeno s bodem 7, b) Čerpání rozpočtu 2015. Předložen pro body b) a 
c) společný návrh usnesení k hlasování. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu v roce 2015, 
schvaluje „pracovní“ rozpočet na první čtvrtletí roku 2016 a ukládá SO realizovat 
činnost ČsOL v rámci schváleného „pracovního“ rozpočtu do vyřešení příjmů. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 

d) Revize rozpočtu 2015 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o revizi rozpočtu projektu Legie 100, 
která proběhla ke konci roku 2015, a odůvodnil změny, vyplývající z porovnání 
předpokládaného rozpočtu a skutečného rozpočtu, které bylo nutné v rámci 
revize rozpočtu vykonat.  

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o změnách rozpočtu 2015 a schvaluje 
revizi rozpočtu na rok 2015. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 
ad 8) Výroční zpráva 2014 
Informace: Br. Mojžíš stručně informoval o Výroční zprávě ČsOL za rok 2014, schválené 
SO ČsOL i PRV ČsOL, a předložil ji ke schválení.  
Usnesení: RV ČsOL schvaluje předloženou Výroční zprávu ČsOL za rok 2014. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 
ad 9) Dotace 2015 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o dotacích, které ČsOL za rok 2015 přijala, o 
jejich čerpání, uzavření a řádném vyúčtování. Zaměřil se konkrétně na dotaci 
poskytnutou MO ČR, která k dnešnímu dni rovněž řádně uzavřena a vyúčtována. Br. 
Mojžíš poděkoval všem zástupcům jednot, kteří čerpali dotace, a v předchozím roce 
s Ústředím ČsOL  během vyúčtování spolupracovali.  
Br. Mojžíš doplnil informaci o již uskutečněné kontrole čerpání dotace, poskytnuté MO 
ČR projektu POVV ČsOL v roce 2014, která proběhla řádně, a o stále probíhající kontrole 
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z MO ČR (Odbor inspekce ministra), která probíhá hloubkově již týden a potrvá do cca 
poloviny února roku 2016.  
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o probíhajícím vyúčtování dotací za 
rok 2015. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 
ad 10) Plán činnosti 2016 
Informace: Br. Milan Mojžíš představil členům RV plán činnosti a akcí na rok 2016 a 
detailněji vysvětlil uvedenou finanční základní i optimální variantu plánu (v případě 
obdržení přislíbených dotací). 
Br. Milan Mojžíš se rovněž v rámci plánu činnosti zaměřil na akce jednot zařazených do 
celostátních akcí ČsOL na rok 2016 a informoval přítomné delegáty jednot a členy RV, že 
v dubnu 2016, v rámci revize rozpočtu, může být plán činnosti upraven.  
Usnesení: RV ČsOL schvaluje předložený plán práce ČsOL na rok 2016 a ukládá SO 
realizovat ho v základní variantě do vyřešení financování včetně zahájení projektů 
PoVV a LEGIE 100 na první čtvrtletí roku 2016. 
Hlasování: 51 – 0 – 1 
 
ad 11) Rozpočet 2016 

Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o přípravě rozpočtu na rok 2016, předložil 
jeho návrh, a spolu s br. Pavlem Budinským vysvětlili rozpočtovou položku 
nazvanou operativní rezerva, která by měla být trvalou součástí finančních 
prostředků ČsOL (dle nařízení MF ČR o tzv. rezervním fondu). 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje předložený návrh rozpočtu ČsOL na rok 2016. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 
ad 12) Termíny zasedání 2016 

Informace: Br. Jiří Filip podal informaci k předloženému harmonogramu zasedání 
volených orgánů ČsOL na rok 2016, připomněl, že četnost jednání je v souladu se 
stanovami.  

Usnesení: RV ČsOL schvaluje předložený harmonogram zasedání volených orgánů 
ČsOL na rok 2016. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 
ad 13) Projekty 

a) Projekt sociálně-zdravotní pomoci – vyhodnocení 2015 
Informace: Sstr. Alena Ditrichová, předsedkyně SZK, informovala o celkem 650 
vyhovených žádostech, které SZK v roce 2015 řešila (v celkové výši cca 620 tis. 
korun) a upozornila, že zbývající část prostředků II. etapy a III. etapy bude 
vyplacena během února letošního roku. Rovněž připomněla možnost 
dvoudenního vyšetření členů ČsOL ve FN Motol, které je pro členy ČsOL zdarma.  

Usnesení: RV ČsOL schvaluje vyhodnocení projektu sociálně-zdravotní pomoci za rok 
2015. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 

b) Projekt POVV – vyhodnocení 2015 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o vyhodnocení Projektu POVV za rok 
2015 a provedl rychlou rekapitulaci této zprávy. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje vyhodnocení projektu Péče o válečné veterány za rok 
2015. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 

c) Projekt Legie 100 – vyhodnocení 2015 
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Informace: Br. Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100, informoval přítomné 
o realizaci projektu Legie 100 za rok 2015, vyzdvihl mediální podporu projektu a 
jeho partnery, kteří pomohli s jeho propagací. Dále se br. Jiří Charfreitag věnoval 
jednotlivým částem projektu (zahraniční poutě, obnova hrobů a péče o pietní 
místa, výstavní a publikační činnosti, práce v rámci výchovy a školství) a 
konkrétním údajům o dosahu projektu Legiovlak na širokou veřejnost za rok 
2015. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje vyhodnocení projektu Legie 100 za rok 2015. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 
 

d) Projekt Legie 100 – plán práce 2016 
Informace: Br. Jiří Charfreitag připomněl harmonogram projektu Legie 100 a 
informoval o nově přidaných akcích i o stávajících, které byly do harmonogramu 
zařazeny již v roce 2012. Rovněž informoval o zastávkách Legiovlaku a o 
termínech těchto zastávek, které jsou v plánu pro rok 2016. Zaměřil se také na 
cyklus výstav Cesta legionáře, v rámci něhož by mělo v letošním roce přibýt 
několik výstavních míst, aby byl cyklus pro návštěvníky zajímavější. Br. Jiří 
Charfreitag svou informaci k plánu práce projektu Legie 100 zakončil 
předložením organizační struktury projektu Legie 100.  

Usnesení: RV ČsOL schvaluje plán práce projektu Legie 100 na rok 2016. 
Hlasování: 52 – 0 – 0 

 
e) Zámeček Pardubice – dotace 2015 

Informace: Br. Bobek a br. Pavel Budinský informovali o průběhu projektu 
Zámeček Pardubice a o příslibu finanční podpory hejtmana pardubického kraje 
pro letošní rok ve výši 750 000,-Kč. Dále upřesnili výhledový rozpočet na 
celkovou rekonstrukci zámečku, který by měl dosahovat výše cca 50 000 000,-Kč, 
investovaných v časovém výhledu cca 10 let. 
Rovněž br. František Bobek doplnil informaci o řádném vyúčtování dotace. 

 
13:15 odešel br. Janouch, člen RV (51 hlasujících) 
 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informace o vyúčtování dotace na pardubický 
Zámeček pro rok 2015. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
 

f) POKOS 
Informace: Br. Pavel Budinský představil ve stručnosti projekt POKOS (Příprava 
občanů k obraně státu) a informoval přítomné o tom, že bude připraven plán 
projektu, který bude následně detailněji představen a předložen ke schválení.  
Br. Hnízdil Tomáš (Liberecký kraj) vystoupil s informacemi k projektu Bootcamp, 
který je svým zaměřením podobný POKOSu. Nabídl zároveň možnost spolupráce 
a pomoci s realizací projektu POKOS za Libereckou jednotu. 
Br. Chrást Radim (jednota Horácko) rovněž přednesl své návrhy na způsob 
realizace projektu.  
Br. Bobek František (jednota Chrudim) vystoupil s názorem, že ČsOL by měla 
v případě připojení se k projektu POKOS vystupovat jednotně. 

 
13:15 přišel br. Janouch, člen RV (52 hlasujících) 
13:35 odešel br. Hovorka, člen RV (51 hlasujících) 

 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o projektu POKOS. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 



Zápis o zasedání Republikového výboru ČsOL dne 23. ledna 2016 
 

 
ad 14) Schválení smluv 

 a) Straimar Group 
Br. Pavel Budinský informoval o dalším možném postupu v soudním sporu se 
společností STRAIMAR – místo soudního řízení navrhla společnost Straimar 
Group Splátkový kalendář. Předsednictvo RV na svém jednání dne 15. 12. 2015 
uložilo SO zahájit jednání na splátkování (splátkový kalendář) směnky. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje možnost jednání o splátkování a ukládá SO projednat a 
připravit Dohodu o uznání dluhu a Splátkový kalendář.  
Hlasování: 51 – 0 – 0 

 
b) Petr’s 
Br. Budinský informoval o Smlouvě o budoucí smlouvě na pronájem 1. PP 
společností Petr’s. 

 
13:50 odešel br. Panuš (50 hlasujících) 

 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na pronájem 1. PP se 
společností Petr’s. 
Hlasování: 51 – 0 – 0 
 
ad 15) Pozemek pod hotelem Ankora 

 Informace: Br. Pavel Budinský informoval o zájemci o koupi pozemku pod 
 hotelem Ankora a připomněl, že tato informace byla již projednána PRV ČsOL. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí příslušné usnesení PRV ČsOL a po projednání 
nesouhlasí s prodejem pozemku pod hotelem Ankora. 
Hlasování: 50 – 0 – 0 
 
ad 16) Ocenění 

Informace: Br. Vlasák osvětlil, proč není předložen materiál ke schválení a 
požádal RV ČsOL o schválení odeslání návrhu na ocenění plk. Jeřábka. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje odeslat návrh na ocenění plk. Jeřábka.  
Hlasování: 45 – 0 – 5 
 
ad 17) Různé 

a) Nové průkazky 
Informace: Br. Jiří Charfreitag v zastoupení br. Beneše (Komise pro symboliku etc.) 
informoval o stavu vyhotovení členských odznaků, které jsou momentálně ve výrobě. 
Každý členský odznak bude mít ze zadní strany vyraženo osobní číslo člena.  
Br. Jiří Charfreitag rovněž představil vizuální návrh nových průkazek členů ČsOL, 
schválený Komisí pro symboliku. Finanční náročnost na pořízení tiskárny je cca 
50.000,-Kč + náklady na pořízení průkazek a tisk. Maximální náklady jsou 
odhadovány cca 100.000,-Kč.  

Usnesení: RV ČsOL schvaluje výměnu všech členských legitimací za nové a ukládá 
zajistit nezbytné náležitostí k realizaci výměny stávajících členských legitimací a 
vyhotovování nových členských legitimací pro nově přijímané členy ČsOL. 
Hlasování: 50 – 0 – 0 
 

b) Žádost jednoty Boletice – o pobočný spolek 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o obdržené žádosti Jednoty ČsOL Boletice o 
povolení zapsání jako pobočného spolku ČsOL do rejstříku spolků. Br. Novotný 
(jednota Boletice) osvětlil důvody, které jednotu k této žádosti vedou, a to vlastnictví 
rozsáhlé pyrotechnické sbírky. 
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Usnesení: Br. Miloš Borovička se pověřuje vypracováním směrnice pro zápisy jednot 
jako pobočných spolků, který předloží do příštího zasedání Republikového výboru. 
Hlasování: 50 – 0 – 0 

 
Br. tajemník Jiří Filip vyzval členy RV ČsOL, aby nadále zasílali návrhy na doplnění 
komisí ČsOL. 
 

18) Závěr 
Br. Budinský poděkoval členkám a členům RV ČsOL za účast a ukončil zasedání ve 14:30 

hod. 

 
Zapsala: ses. Zuzana Palová v. r. 
 
 
Ověřili: br. Pavel Budinský v. r.  br. Milan Mojžíš v. r. 

 

  

 

 

 

 

 


