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Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL 

dne 14. ledna 2020 
 

Přítomní:  

Členové SO: br. Pavel Budinský, br. Tichomir Mirkovič, br. Václav Kuchynka. 

Pracovní skupina SO: br. Jiří Filip, br. Jiří Charfreitag, br. Viktor Šinkovec, br. František 
Bobek, p. Milan Kreisinger, ses. Marcela Ludvíková. 
Hosté: JUDr. Stanislav Drábek, právní zástupce ČsOL. 
 

ad 1) Zahájení 
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání SO ČsOL ve 14:40 hod. 

 

ad 2) Schválení hostů 
 Hosté nejsou jednání SO ČsOL přítomni. 
 

ad 3) Schválení programu 
Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání SO ČsOL. 

 
Program zasedání SO ČsOL dne 14. 1. 2020 

 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitosti 
5) Ekonomická situace 

a) Stav účtů k 1. 1. 2020 
6) Projekty 

a) PoVV 
b) Zámeček 
c) Legie 100 
d) Legionáři pro mládež 

7) Soudní spory ČsOL 
8) NF Legie 100 
9) Žádost Spolku VV čs. samostatného protichem. praporu 
10) ÚRK – protokol o kontrole jednoty Valtice 
11) Program PRV ČsOL 4. 2. 2020 
12) Jednoty ČsOL 

a) Počty členů jednot k 14. 1. 2020 
b) Bruntál – zrušení členství 

13) Výběrová řízení 
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14) Různé 
a) TV Šlágr 
b) Akce Bajkal – Chrást 

15) Pozvánky 
16) Pošta 

a) Žádost z OVV MO ČR 
b) Žádost VoZP 
c) Žádost Pojizerského folklorního festivalu 
d) Žádost o podporu kandidatury Michala Lukeše do Rady ČRo 

17) Závěr 

Usnesení: SO ČsOL po projednání schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 4) Správa nemovitosti 
Pan Milan Kreisinger uvedl, že proběhla kontrola požární ochrany, došlo k výměně 
hasicích přístrojů a budou zakoupeny protipožární dveře dle požadavku kontroly. 
Havárie toalety u sálu. 
Proběhlo školení BOZP, PO a řidičů pro zaměstnance ČsOL. 
Br. Milan Mojžíš doplnil, že v posledních měsících dle vyúčtování za vodu se 
zvyšuje spotřeba, proto došlo ke kontrole případných úniků vody. 
Příští týden proběhne revize elektrických zařízení. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá kontrolovat odečty 
vody na týdenní bázi. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

ad 5) Ekonomická situace 
a) Stav účtů k 1. 1. 2020 
Br. Milan Mojžíš předložil Stav účtů k 1. 1. 2020 a poskytl komentář. Uvedl, že byly 
dodrženy všechny plánované příjmy kromě příjmů z NF Legie 100, kde došlo 
k nižšímu plnění. 

Usnesení: SO ČsOL bere předložený stav účtů k 1. 1. 2020 na vědomí a ukládá 
informovat RV ČsOL cestou PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

ad 6) Projekty 
a) PoVV 
Br. Viktor Šinkovec informoval, že v minulém týdnu proběhl metodický den za 
účasti většiny TP. Všechny pracovní smlouvy jsou podepsány a projekt se rozběhl. 
Br. Pavel Budinský se dotázal na pokračování vyhodnocování naší žádosti o dotaci. 
Br. Milan Mojžíš uvedl, že komise již zasedá, ale ČsOL zatím nebyla vyzvána 
k doplnění svých žádostí. Osobně se bude na MO ČR informovat v tomto týdnu. 

Usnesení: SO ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

b) Zámeček 
Br. František Bobek uvedl, že na základě výběrového řízení společnost Vasto začala 
v minulém týdnu s pracemi na Zámečku.  
Zámeček navštívil Ministr kultury v rámci akce Silver A v paměti tří generací, při 
této příležitosti vyslovil uznání ČsOL za práci na záchraně Zámečku. 
Dotace Ministerstva kultury – vyúčtování je dnes připraveno k podpisu, po podpisu 
bude doručeno MK ČR. 
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Dotace města Pardubice má být vyúčtována do 31. 1. 2020, vyúčtování je 
zpracováváno v současné době. 
Dotace Pardubického kraje má být vyúčtována do 30. 6. 2020, práce stále běží. 
K této smlouvě s krajem bude podepsán dodatek a zároveň i smlouva 
s dodavatelskou firmou na dokončení prací do 31. 5. 2020. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá vyúčtovat dotace 
Ministerstva kultury a Města Pardubice ve stanoveném termínu. SO ČsOL ukládá 
připravit dodatek ke stávající smlouvě s dodavatelem ve vztahu k dotaci 
Pardubického kraje. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

c) Legie 100 
Br. Jiří Charfreitag uvedl, že návrh trasy Legiovlaku pro rok 2020 byl zaslán 
Českým drahám ke schválení. 
Dále informoval o zahájeném výběrovém řízení na pozici průvodce Legiovlaku. 
K tomu je třeba aktualizovat obsazení výběrové komise. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá na další jednání 
PRV ČsOL předložit návrh obsazení výběrové komise. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

d) Legionáři pro mládež 
Br. František Bobek předložil hrubé rysy projektu Legionáři pro mládež – viz 
příloha zápisu. 
Dále informoval o postupu získávání informací z jednot k plánovaným akcím pro 
mládež.  
ÚKOL: Br. Pavel Budinský požádal o zajištění propagace činnosti ČsOL pro mládež, 
nejen ve smyslu branně-sportovních akcí. 
Br. Václav Kuchynka upozornil na školu J. Sochora v Ralsku, kterou pravidelně 
navštěvuje, a kterou by rád zapojil do projektu. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá připravit 
propagaci činnosti ČsOL vůči mládeži. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 7) Soudní spory ČsOL 
JUDr. Stanislav Drábek předložil informace k soudním sporům se spol. Straimar 
a poskytl komentář. 
29. 1. proběhne odvolací jednání ve sporu o 2,4 mil. Kč, odvolací soud by měl 
potvrdit výsledek soudu nižší instance. 
Máme další 3 aktivní spory. 
K tomuto bodu probíhala dlouhá diskuze a materiál byl projednán a vysvětlen. 

Usnesení: SO ČsOL po projednání bere přednesené informace na vědomí. SO ČsOL 
ukládá předat pí. Ptáčkové znalecký posudek na výši věcného břemene.  
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 8) NF Legie 100 
Br. Milan Mojžíš předložil informaci, kterou obdržel od právní kanceláře Jansta-
Kostka ve věci žádosti o nadační příspěvek pro ČsOL a poskytl komentář. Stanovisko 
uvádí, že jednotlivé požadované finanční prostředky na ucelené části projektu Legie 
100 odpovídají účelu NF a Sbírky a okruhu věcí, činností a služeb, na které je možné 
nadační příspěvek čerpat dle části III. Statutu. Na druhou stranu ve svém stanovisku 
poukázali na drobné formální nedostatky a chybějící přílohy žádosti. Br. Milan 
Mojžíš informoval, že na základě analýzy AK byla upravena žádost ČsOL o nadační 
příspěvek za rok 2019 a je doplněná, zkompletovaná a připravena k podpisu. 
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Dále uvedl, že v případě neobdržení příjmu od NF Legie 100 v nejbližších dnech, 
nebude ČsOL schopna doložit Ministerstvu obrany ČR vyúčtování sponzorského 
příspěvku uvedeného v rozpočtu projektu Legie 100 pro rok 2019.    
Br. Pavel Budinský navrhl odsouhlasit doplněnou žádost a vyzvat SR NF Legie 100 
k tomu, aby se sešla k projednání právní stanovisko AK a vyhověla žádosti ČsOL 
o nadační příspěvek na rok 2019. 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje předloženou doplněnou žádost o nadační příspěvek 
a ukládá br. Pavlu Budinskému zaslat předsedovi Správní rady NF Legie 100 výzvu 
k projednání žádosti ČsOL o nadační příspěvek za rok 2019. SO ČsOL žádá SR NF Legie 
100 o neprodlené projednání žádosti ČsOL vzhledem k dodržení předpokládaných 
příjmů Rozpočtu ČsOL za rok 2019 a na něj vázaných vynaložených výdajů, stejně jako 
nutnosti vyúčtovat dotaci MO ČR na projekt Legie 100. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 9) Žádost Spolku VV čs. samostatného protichem. praporu 
Br. Jiří Filip předložil žádost Spolku o uzavření memoranda s ČsOL. Dále uvedl, že 
br. František Gábor požádal o schůzku s předsedou ČsOL. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá předložit žádost Spolku VV čs. samostatného protichem. 
praporu na další jednání PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 10) ÚRK – protokol o kontrole jednoty Valtice 
Br. Jiří Filip předložil protokol ÚRK o kontrole jednoty Valtice. 

Usnesení: SO ČsOL bere provedení kontroly a její výsledky na vědomí a ukládá 
informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 11) Program PRV ČsOL 4. 2. 2020 
Br. Jiří Filip předložil návrh programu jednání PRV ČsOL 4. 2. 2020. 

Usnesení: SO ČsOL po projednání schvaluje předložený program jednání PRV ČsOL 
dne 4. 2. 2020 a ukládá na další jednání SO ČsOL předložit materiály k jednání. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 12) Jednoty ČsOL 
a) Stav členské základny k 14. 1. 2020 
Br. Jiří Filip předložil seznam Počtu členů ČsOL v jednotlivých jednotách ČsOL 
a poskytl komentář. ČsOL má k dnešnímu dni 3 810 členů. Br. Milan Mojžíš uvedl, 
že jednotám byl zaslán pokyn k vypracování Výročních zpráv za rok 2019 (Stav 
členské základny + Účetní uzávěrka na nově připravených formulářích). 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

b) Bruntál – zrušení členství 
Br. Jiří Filip na minulé jednání SO ČsOL předložil zápis z jednání členské schůze 
jednoty Bruntál, která se usnesla na zrušení členství své členky ses. Ehrenbergerové. 
Dle usnesení SO ČsOL vstoupil v jednání se ses. Ehrenbergerovou místopředseda br. 
Tomáš Pilvousek. Výsledek jednání je shrnut v předloženém e-mailu. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 13) Výběrová řízení 
 V uplynulém období žádná výběrová řízení neproběhla. 
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ad 14) Různé 
a) TV Šlágr 
Br. Jiří Charfreitag předložil návrh Smlouvy o dílo se spol. FWDS EUROPE a.s. – viz 
přílohu zápisu. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá svým členům seznámit se se zněním smlouvy a projednat ji 
na dalším jednání SO ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

b) Akce Bajkal - Chrást 
Br. Milan Mojžíš informoval o tom, že br. Radim Chrást získal vládní speciál pro 
svou cestu na Bajkal v březnu letošního roku. Dle příkazu MO ČR se má cesty 
zúčastnit zástupce OVV ČR (za komisi pro péči o válečné hroby).  
V oficiálních dokumentech k akci se objevuje název ČsOL a její sídlo. Lze tedy 
předpokládat, že došlo k záměně spolku „Jednota plk. J. Švece - Horácko, z. s.“, která 
tuto akci pořádá, a „Československé obce legionářské, z. s.“. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá zjistit další informace od kancléře PS PČR. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

ad 15) Pozvánky 
Rozděleny. 

ad 16) Pošta 
a) Žádost z OVV MO ČR 
Br. Jiří Filip předložil e-mail p. Davida Grošafta, zaměstnance OVV MO ČR 
o spolupráci ve věci akcí pořádaných ČsOL.  

Usnesení: SO ČsOL ukládá organizačnímu tajemníkovi vstoupit v jednání s panem 
Davidem Grošaftem. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

b) Žádost VoZP 
Br. Jiří Filip předložil e-mail s žádostí VoZP o umístění reklamního banneru na 
stránky ČsOL. 
c) Žádost Pojizerského folklorního festivalu 
Br. Jiří Filip předložil písemnou žádost pořadatele Pojizerského folklorního 
festivalu o podporu ČsOL při žádosti o vystoupení VUS Ondráš na letošním ročníku 
festivalu. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá Sekretariátu připravit příslušný podpůrný dopis k podpisu. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

d) Žádost o podporu kandidatury Michala Lukeše do Rady ČRo 
Br. Pavel Budinský požádal o podporu kandidatury Michala Lukeše do Rady ČRo. 

Usnesení: SO ČsOL vyjadřuje podporu kandidatuře Michala Lukeše do Rady ČRo. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

 
ad 17) Závěr 

Br. Pavel Budinský poděkoval přítomným a ukončil jednání v 17:27 hod. 
 
 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

 

Schválil: br. Jiří Filip  
 


