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Zápis o zasedání Republikového výboru ČsOL 
dne 29. srpna 2020 

 
Přítomní členové RV ČsOL: br. Václav KUCHYNKA, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Jiří 
CHARFREITAG, br. Viliam BEKE, br. Karel LUDVÍK, ses. Eva ARMEANOVÁ, br. František 
BOBEK, ses. Alena DITRICHOVÁ, br. Ladislav PALEČEK, br. Václav ZAVADIL, br. Zdeněk 
HRUŠKA, br. Jiří VLASÁK, br. Bohuslav BUBNÍK, br. Martin AMBROS, br. Michal BENEŠ, br. 
Miloš BOROVIČKA, br. Tomáš BRENZA, br. Štefan CSÓKA, br. Viliam ČISLAK, br. Josef 
FALÁŘ, br. Jiří FILIP, br. Václav HLOUŠEK, br. Radim CHRÁST, br. Zdeněk JANA, br. Vilém 
JANOUCH, br. Miroslav JEČMEN, br. Jaroslav KABELE, br. Josef SOBOTA, br. Jaroslav 
KABELE, br. Lukáš KOTEK, br. Václav KREJČÍ, br. Petr KUNŠTÁT, br. Jan KUX, br. Lukáš 
LEXA, ses. Marcela LUDVÍKOVÁ, br. Miroslav MAREK, ses. Alena MERGL KUČEROVÁ, br. 
Jaroslav NOVÁK, br. Ivan NOVOTNÝ, br. Stanislav PÍTR, br. Jindřich PLESCHER, br. Vojtěch 
PLESNÍK, ses. Jana PŘIBYLOVÁ, br. Alan PŘIKRYL, br. Pavel RAJJ, br. Petr ŘÍHA, br. Vojtěch 
SEIDL, ses. Markéta SÝKOROVÁ, br. Zdeněk TALÍŘ, br. Jiří TOMAN, br. Radek VOREL, br. 
Ferdinand VRÁBEL, br. Miroslav ZEMAN  
 
Br. Pavel BUDINSKÝ (vzdálené připojení) 
 
Příchozí v průběhu jednání: br. Petr MAJER 
 
Přítomní náhradníci RV ČsOL: br. Petr BARTOŠÍK (Litoměřice), br. Milan VYHLÍDAL 
(Olomouc 1), br. Roman KLIMEŠ (Horácko), br. Petr JEŽ (Nový Jičín). 
 
Hosté: ses. Danuše NOSKOVÁ (Sekretariát ČsOL), br. Jan KINCL (Český Brod), br. Milan 
PILMAJER (Valašské Meziříčí), br. Martin LOKAJ (Ostrava 1), br. Jiří MÜLLER (Legiovlak), 
br. Eduard STEHLÍK, br. Bernard PANUŠ (RR ČsOL). 
 
Za ÚRK: br. Vladimír URBAN, br. Libor KOCIÁN. 
Za RR: br. František GÁBOR 
 
ad 1) Zahájení 

Br. Pavel BUDINSKÝ přivítal přes vzdálené připojení všechny přítomné, vysvětlil 
složitost své dnešní situace, kdy se ve vedení FN Motol vyskytlo onemocnění 
COVID-19 a on byl při testech 28. 8. lehce pozitivní, a tak má nařízenou domácí 
karanténu. Vzhledem k vážnosti situace, kdy se několik dnes již bývalých členů 
spojilo s několika nespokojenými členy a snaží se poškodit obec zejména na 
veřejnosti, ale i uvnitř, je nutné, aby Republikový výbor zasedl a projednal nejen 
ekonomické a organizační záležitosti za první pololetí roku 2020, ale i útoky na 
demokratické principy a činnost obce, které v současnosti eskalují.  Současně 
omluvil místopředsedu br. Tichomira MIRKOVIČE, který je již více než týden 
hospitalizován v ÚVN a omluvil též místopředsedu bratra Tomáše PILVOUSKA, 
kterému včera též byla nařízena karanténa po kontaktu s nakaženým nemocí 
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COVID-19. Poté vysvětlil, jakou formou má v úmyslu vést toto jednání, které tak 
zahájil v 10:10 hod.  
 
Na úvod jednání br. Pavel BUDINSKÝ požádal všechny přítomné o pozornost. 
Bratři Jiří MÜLLER a Milan PILMAJER se zasloužili o záchranu lidského života, když 
při zastávce Legiovlaku ve Dvoře Králové nad Labem neprodleně poskytli první 
pomoc muži, který zkolaboval při prohlídce pojízdného muzea. Předsednictvo 
Republikového výboru na svém jednání dne 11. 8. 2020 schválilo udělení Pamětní 
medaile ČsOL III. stupně oběma jmenovaným bratrům.  
Medaile byly předány místopředsedou br. Václavem KUCHYNKOU, řídícím 
tajemníkem br. Milanem MOJŽÍŠE a tajemníkem projektu LEGIE 100 br. Jiřím 
CHARFREITAGEM.  

 
ad 2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ navrhl jako zapisovatelku zasedání ses. Marcelu 
LUDVÍKOVOU, jako ověřovatele zápisu br. Milana MOJŽÍŠE a br. Jiřího FILIPA. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje zapisovatelkou zasedání ses. Marcelu Ludvíkovou. 
Hlasování: 49 – 0 – 1  
 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje ověřovateli zápisu br. Milana Mojžíše a br. Jiřího Filipa. 
Hlasování: 48 – 0 – 2  

 
ad 3) Členové RV ČsOL 
 a) Kontrola dodání LO 

Informace: Br. Jiří FILIP předložil tabulku stavu dodání lustračních osvědčení s tím, 
že ti, kteří ještě osvědčení nedodali, mají o něj požádáno. Pouze u bratrů V. ALEXY 
a J. SVÍTKA se po opakovaných urgencích nepodařilo zajistit informaci o konání 
jmenovaných bratrů v této věci. 

Usnesení: RV ČsOL pozastavuje výkon funkce člena RV ČsOL br. Václava Alexy  
a br. Jana Svítka do dodání lustračního osvědčení. 
Hlasování: 50 – 0 – 0   
 
 b) Rezignace br. Emila Bočka 

Informace: Br. Jiří FILIP předložil rezignační dopis br. arm. gen. Emila BOČKA. Br. 
BOČEK rezignoval na výkon všech funkcí v ČsOL a zůstává nadále řadovým členem. 
Br. Pavel BUDINSKÝ požádal členy Republikového výboru, aby v tomto bodě 
prozatím nevedli diskuzi k této rezignaci, neboť je k tomu v návrhu programu 
určen samostatný bod programu č. 24 – Informace pro předsedy jednot. 

Usnesení: RV ČsOL bere informaci o rezignaci br. arm. gen. Emila Bočka na funkce 
vykonávané v ČsOL na vědomí. 
Hlasování: 48 – 0 – 2  
 
ad 4) Volba pracovních orgánů 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ navrhl na jednočlennou mandátovou komisi 
br. Jiřího FILIPA a na jednočlennou návrhovou komisi br. Milana MOJŽÍŠE. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje jednočlennou mandátovou komisi obsazenou br. Jiřím 
Filipem a jednočlennou návrhovou komisi obsazenou br. Milanem Mojžíšem. 
Hlasování: 50 – 0 – 0  
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ad 5) Schválení hostů 

Informace: Na jednání RV ČsOL jsou přítomní následující hosté: 
ses. Danuše NOSKOVÁ (Sekretariát ČsOL), br. Jan KINCL (Český Brod), br. Milan 
PILMAJER (Valašské Meziříčí), br. Martin LOKAJ (Ostrava 1), br. Jiří MÜLLER 
(Legiovlak), br. Eduard STEHLÍK, br. Bernard PANUŠ (RR ČsOL). 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomnost jmenovaných hostů na svém zasedání. 
Hlasování: 50 – 0 – 0  
 
ad 6) Schválení programu 
Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ přednesl návrh programu jednání RV ČsOL, který všichni 
obdrželi společně s materiály. 
 

1. Zahájení   
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3. Členové RV ČsOL 

a) Kontrola dodání LO 
b) Rezignace br. Emila Bočka 

4. Volba pracovních orgánů  
5. Schválení hostů 
6. Schválení programu 
7. Přítomnost na jednání RV ČsOL v roce 2019 
8. Plnění úkolů  
9. Správa nemovitosti 
10. Účetní uzávěrka 2019 a audit  
11. Výroční zpráva ČsOL 2019 
12. Uzávěrka činnosti jednot za rok 2019 
13. Straimar 
14. Krizový režim COVID-19 

a) Činnost ČsOL v krizovém režimu 
b) Dodatky k nájemním smlouvám 
c) Krizový Plán práce ČsOL 
d) Krizový Rozpočet ČsOL 
e) Stav účtů ČsOL (leden, srpen) 
f) Cashflow 7–12/2020 
g) Schválení příspěvků na členy do jednot 

15. Inventarizace majetku 
a) Výsledky inventarizace majetku 
b) Inventarizační příkaz 

16. Dotace 2021 
17. Projekty 

a) PoVV  
b) Zámeček  
c) Legie 100  

18. NF Legie 100  
19. Nadační fond ČsOL  
20. Jednací řád ČsOL  
21. ÚRK ČsOL 
22. RR ČsOL 
23. Komise ČsOL 

a) Historicko-dokumentační komise 
24. Informace pro předsedy jednot 
25. Akce ČsOL 
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26. Různé 
27. Pošta 
28. Závěr 

 
Br. Pavel BUDINSKÝ požádal o doplnění programu jednání o bod 17d) Projekt SZP 
– 2. etapa a přesun bodu č. 23 – Komise ČsOL na pozici č. 18, neboť je v úzké 
souvislosti s projednávanými projekty. 
Br. Josef FALÁŘ přečetl návrh výboru jednoty Jablonec nad Nisou o rozšíření 
programu jednání. 
Br. Pavel BUDINSKÝ se dotázal, zda toto je opravdu žádost jednoty, nebo někoho 
jiného. Br. FALÁŘ uvedl, že k doručenému dopisu zasedl výbor jednoty. Dále uvedl, 
že tyto záležitosti projednal i s jednotami v libereckém kraji, které zaujímají 
shodné stanovisko jako jednota Jablonec nad Nisou. Stejně tak údajně shodný 
názor vyjádřili další předsedové jednot ČsOL. 
Br. BUDINSKÝ uvedl, že předseda jednoty Jablonec nad Nisou zaslal e-mail J. 
KULÍŠKOVI a vybraným členům ČsOL – viz přílohu zápisu. 
Br. BUDINSKÝ se ujal slova a podrobně odpověděl br. FALÁŘOVI na jeho návrh, ve 
kterém br. FALÁŘ vychází pouze z dopisu bývalého výboru jednoty Praha 2, ale již 
vůbec nereflektuje na navržený program a materiály, které byly rozeslány 
z Ústředí ČsOL. Všechny body žádosti br. FALÁŘE jsou totiž obsaženy v bodech č. 
21, 22 a 24 programu jednání RV ČsOL a postup výboru jednoty Jablonec jen 
dokládá, že se s našimi materiály vůbec neseznámili a v duchu emailu br. FALÁŘE 
Ing. KULÍŠKOVI, jde jen o cílenou a připravovanou kampaň poškodit ČsOL.  
Br. MOJŽÍŠ nechal promítnout i zprávy ÚRK z kontrol v posledních letech, které 
neshledaly žádné pochybení v hospodaření ČsOL, ani v práci jednotlivých 
projektů. Dále byly promítnuty tabulky se mzdami zaměstnanců ČsOL, které 
vyvrací pomluvu o astronomické výši platů v ČsOL. 
Br. BUDINSKÝ také upozornil na to, že členové výboru ČsOL Jablonec nad Nisou 
mohou mít zájem na poškození dobrého jména ČsOL a jeho osoby, neboť s nimi 
vede br. Budinský spor i v rámci SVV. 
 

10:35 hod. k jednání se připojil br. Petr MAJER (Frýdek – Místek) – počet hlasujících 51 
 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přesunutí bodu 23) Komise ČsOL na pozici 18  
a přečíslovat další body. RV ČsOL po projednání a doplnění o bod 17d) Projekt SZP – 
2. etapa schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 50 – 0 – 1  
 

Br. Pavel BUDINSKÝ nadále pověřil br. Milana MOJŽÍŠE, aby se ujal řízení 
ekonomicko-provozních části jednání a že se opět ujme řízení v bodě č. 18 (19) 
Nadační fond Legie 100.  
Br. MOJŽÍŠ se dotázal přítomných členů, zda mají proti tomuto postupu nějaké 
námitky, žádné námitky nebyly vzneseny. 
 

ad 7) Přítomnost na jednání RV ČsOL v roce 2019 
Informace: Br. Jiří FILIP předložil přehled přítomnosti na jednání RV ČsOL za rok 
2019. 

Usnesení: RV ČsOL bere předložený přehled přítomnosti na jednání RV ČsOL za rok 
2019 na vědomí. 
Hlasování: 50 – 0 – 1  
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ad 8) Plnění úkolů 

Informace: Br. Jiří FILIP předložil přehled plnění úkolů za uplynulé období.  
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí stav plnění úkolů a ukládá sekretariátu dále 
pokračovat v jeho sledování. 
Hlasování: 50 – 0 – 1 
 
ad 9) Správa nemovitosti 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil Zprávu pro RV zpracovanou správcem 
nemovitosti. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání bere informace o správě nemovitosti na vědomí. 
Hlasování: 50 – 0 – 1 

 
ad 10) Účetní uzávěrka 2019 a audit 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil Účetní uzávěrku ČsOL za rok 2019 (viz 
přílohu zápisu) a poskytl komentář. Dále br. MOJŽÍŠ předložil Zprávu nezávislého 
auditora o prověrce účetní závěrky 2019 (viz přílohu zápisu) a poskytl komentář. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje předloženou účetní závěrku ČsOL za rok 2019. RV ČsOL 
bere předloženou Zprávu nezávislého auditora o prověrce účetní závěrky 2019 na 
vědomí. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 
ad 11) Výroční zpráva ČsOL 2019 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil zpracovanou Výroční zprávu ČsOL za rok 
2019 a poskytl komentář. Výroční zpráva byla projednána PRV ČsOL dne 9. 6. 2020 
a rozeslána všem členům RV ČsOL k prostudování. Nebyly k ní předneseny žádné 
požadavky na úpravu. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje předloženou Výroční zprávu ČsOL za rok 2019 a ukládá 
ji vytisknout. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 
ad 12) Uzávěrka činnosti jednot 2019 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil evidenci došlých dokumentů k závěru roku 
2019 z jednot ČsOL. Uvedl, že účetní uzávěrku neodevzdala pouze jednota Rudná. 
U některých dalších jednot chybí dílčí dokumenty. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání bere informaci o uzávěrce činnosti jednot za rok 
2019 na vědomí a vyjadřuje poděkování zpracovatelům požadovaných dokumentů. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 
ad 13) Straimar 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ informoval RV ČsOL, že Předsednictvo Republikového 
výboru ČsOL na svém jednání dne 11. srpna projednalo návrh Statutárního orgánu 
ČsOL o dosažení dohody se spol. Straimar ve věci soudních řízení probíhajících od 
roku 2011 a návrh dohody s doporučujícím stanoviskem rozhodlo předložit 
Republikovému výboru ČsOL. Br. Milan MOJŽÍŠ dále vysvětlil současnou situaci a 
popsal parametry možné dohody. 
Br. Pavel BUDINSKÝ upozornil na to, že spol. Straimar může v současné situaci 
hrozit i krach a proto je důležité dosáhnout dohody, abychom měli šanci na vrácení 
našich oprávněných požadavků.  
Br. Viliam BEKE připomněl, že br. Pavel BUDINSKÝ nestál o soudní spor se spol. 
Straimar, byl ale přehlasován a dodnes je tento spor živý. Uvedl, že dle jeho názoru 
není v žádném případě možné nařknout ČsOL vzhledem k dlouholetému vedení 
sporu z nehospodárnosti, a tedy ani v souvislosti s navrhovanou dohodou. 
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Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje mimosoudní ukončení všech sporů se 
společností Straimar v souladu s předloženým návrhem a ukládá Statutárnímu 
orgánu připravit ve spolupráci s právníky příslušné smlouvy, které by toto vyrovnání 
formou notářského zápisu zajistilo. 
Hlasování: 49 – 0 – 2   
 
ad 14) Krizový režim COVID-19 

a) Činnost ČsOL v krizovém režimu 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil souhrn jeho rozhodnutí v době nouzového 
stavu v ČR. Tato rozhodnutí byla činěna přímo předsedou, kterému tento mandát 
svěřilo PRV ČsOL svým rozhodnutím per rollam. Veškerá rozhodnutí byla 
projednána a schválena na řádném jednání PRV ČsOL 9. 6. 2020. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje rozhodnutí předsedy ČsOL v době nouzového stavu. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   

b) Dodatky k nájemním smlouvám 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ informoval RV ČsOL, že PRV ČsOL na svém 
mimořádném jednání dne 21. 7. 2020 schválilo žádosti nájemců (PETR´s, 
STRAIMAR a LAN) na snížení nájmu nebytových prostor hotelu Legie vzhledem 
k poklesu jejich příjmů v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a v souladu 
s vládním programem COVID-NÁJEMNÉ. Jedná se prozatím o: 

- snížení nájmu spol. PETR´s za užívání prostor hotelu o 30 % po dobu tří měsíců 
- snížení plateb za věcné břemeno za pozemek o 30 % po dobu tří měsíců. 
- snížení nájmu spol. LAN za pronájem dvou obchodů o 50 % po dobu 6 měsíců. 

Toto snížení nájmů pomohlo nájemcům čerpat pomoc vlády ČR z programu 
COVID-NÁJEMNÉ a ČsOL tak získat alespoň podstatnou část prostředků za dobu 
trvání nouzového stavu, což se příznivě projevilo v aktualizaci příjmů revize 
rozpočtu ČsOL na rok 2020. Jednání s nájemci ještě nejsou ukončena a budou ještě 
probíhat v souladu s vládní politikou pomoci s překonáním následků pandemie 
COVID 19 na následující období. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje usnesení PRV o snížení nájmů se 
společnostmi PETR´s, STRAIMAR a LAN a ukládá Statutárnímu orgánu ČsOL připravit 
a podepsat dodatky nájemních smluv s nájemci nebytových prostor hotelu Legie 
v tomto duchu. RV ČsOL ukládá SO ČsOL vést jednání s nájemci za účelem získání 
dalších finančních prostředků z nájmů a výsledky jednání předložit ke schválení na 
následující jednání RV ČsOL. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ informoval také o potřebě vyhlásit řádné výběrové 
řízení na nájemce hotelu Legie, neboť smlouva se spol. PETR’s končí v příštím roce. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nájemce hotelu Legie na 
další období. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 

c) Krizový Plán práce ČsOL 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil aktualizovanou revizi krizového Plánu práce 
ČsOL v souvislosti s pandemií COVID 19 (viz přílohu zápisu) a poskytl komentář. 
Postěžoval si, že několik jednot přistoupilo ke komunikaci s Ústředím velmi 
nezodpovědně, nereagovalo na opakované výzvy ekonomů a nekomunikovalo. 
Velmi tím ztížilo práci Ekonomické komisi ČsOL nejen při aktualizaci plánu práce 
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a při aktualizaci plánu čerpání dotací na rok 2020, ale i přípravu aktualizace 
Rozpočtu ČsOL, a tak materiály nemohly být rozeslány před jednáním. Jedná se 
například o jednoty Vojenské posádky Liberec, Hradec Králové, Brno 1. Br. Milan 
MOJŽÍŠ se tímto za ně omluvil členům RV ČsOL, že materiály obdrželi až na 
poslední chvíli. 
Tato nezodpovědná činnost přináší problémy nejen pracovníkům ekonomického 
oddělení ČsOL, ale může vést i ke zbytečnému nečerpání dotačních finančních 
prostředků a tím i jejich vracení.  
Br. Milan MOJŽÍŠ si dále s přítomnými předsedy jednot upřesnil jejich akce do 
konce roku 2020 a požádal všechny přítomné, aby se nadále snažili spolupracovat 
v této složité době. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou Aktualizaci revize plánu 
práce ČsOL na rok 2020. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   

d) Krizový Rozpočet ČsOL 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil čerpání nákladů k 30. 6. Revize rozpočtu 
ČsOL 2020 COVID 19 (viz přílohu zápisu) a poskytl komentář s tím, že nová 
Aktualizace revize rozpočtu ČsOL 2020 bude schvalována v část d) tohoto bodu. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání financí v rámci Revize rozpočtu 
ČsOL 2020, kterou schválilo PRV ČsOL v souvislosti s pandemií COVID-19 na svém 
jednání po ukončení nouzového stavu dne 9. 6. 2020. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   

e) Stav účtů ČsOL 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil Stav účtů ČsOL k 1. 1. 2020 a k 4. 8. 2020 
(viz přílohy zápisu) a poskytl komentář. 

Usnesení: RV ČsOL bere stav účtů ČsOL k 1. 1. 2020 i k 4. 8. 2020 na vědomí. 
Hlasování: 50 – 0 – 1   
 
11:35 hod. k jednání se připojil br. Zdeněk JANA (Praha 3) – počet hlasujících 52 

f) Cashflow 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil, za v sále nepřítomného br. Pavla 
BUDINSKÉHO, vývoj revizí rozpočtu ČsOL v roce 2020, který byl zapříčiněn 
dopady pandemie COVID-19. Poukázal, že díky jednání PRV ČsOL a hledání 
nejenom úspor a zdrojů se br. Pavlu BUDINSKÉMU a Ekonomické komisi ČsOL 
podařilo vytvořit Aktualizaci revize rozpočtu ČsOL na rok 2020 (viz přílohu 
zápisu). I v tomto případě poukázal na problémy a především prodlení, které 
zodpovědným pracovníkům způsobuje liknavá komunikace z některých jednot.  
Br. Pavel BUDINSKÝ vyjádřil poděkování všem, kteří věřili práci ekonomů ČsOL. 
Zároveň ale poukázal na problém, který vznikl kvůli nedodržení vstupů z NF Legie 
100. Bohužel záměr br. Pavla BUDINSKÉHO vytvořit vyrovnaný rozpočet mu 
zhatilo jednání Správní rady Nadačního fondu Legie 100, která místo, aby plnila 
usnesení RV ČsOL z prosince 2020 a pokračovala v podpoře projektu Legie 100, 
odsouhlasila likvidaci NF Legie 100.  
 
Br. Pavel BUDINSKÝ informoval, že nezodpovědný přístup členů Správní rady 
znamenal pro ČsOL vypadnutí příjmu 1 000 000,- Kč z uvažované podpory 
projektu Legie 100 a dalších cca 400 000,- Kč, které stojí zřízení nového Nadačního 
fondu (Základní vklad 100 000,- Kč, nákup materiálu pro rozjezd činnosti 
250 000,- Kč a právní služby min. 50 000,- Kč)! Pokud se nepodaří nalézt finanční 
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prostředky z dalších zdrojů, bude se muset uvažovat například o zastavení 
rekonstrukce lokomotivy, která měla být do konce roku dokončena. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou Aktualizaci revize rozpočtu 
ČsOL 2020 a ukládá předsedovi a ekonomické komisi učinit opatření pro vyrovnání 
schodku rozpočtu. 
Hlasování: 51 – 0 – 1   
 

Informace: Br. František GÁBOR se dotázal, z jakého důvodu je zakládán další 
nadační fond a nepracuje s Nadačním fondem Československých legií. Br. Milan 
MOJŽÍŠ vysvětlil, že Nadační fond Československých legií má zcela jiný účel a nelze 
jej pro potřeby podpory projektu Legie 100 využít. Dále požádal, aby br. František 
GÁBOR s touto diskuzí počkal až do příslušného bodu dnešního programu.   

g) Schválení příspěvků na členy do jednot 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ navrhl vzhledem k vývoji příjmů Rozpočtu ČsOL pro 
letošní rok příspěvek na člena ve výši 100,- Kč, celkově tedy částku ve výši do 
350 000,- Kč. 
Ke zvážení je odeslání příspěvku následujícím jednotám: 

Lanškroun 
Rudná 
Olomouc 1 
Praha 2 

Br. Pavel BUDINSKÝ ještě doplnil, že s výše uvedenými jednotami vstoupí 
v komunikaci, aby se situace v jednotách začala zlepšovat. 
Také uvedl, že bude více dbát na informování členské základny cestou časopisu 
Legionářský směr. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje výši příspěvku na člena pro rok 2020 ve výši 100,- Kč.  
RV ČsOL ukládá Sekretariátu ČsOL rozeslat příspěvek všem jednotám s výjimkou 
jednot Lanškroun, Rudná, Olomouc 1 a Praha 2. 
Hlasování: 49 – 0 – 3  
 
ad 15) Inventarizace majetku 

a) Výsledky inventarizace majetku 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil výsledky inventarizace majetku za rok 2019 
(viz přílohu zápisu). Uvedl, že majetek schválil mimořádně k odpisu br. Pavel 
Budinský v rámci svých rozhodnutí v nouzovém stavu a následně i PRV ČsOL dne 
9. 6. 2020. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje výsledky inventarizace majetku ČsOL za rok 2019.  
RV ČsOL schvaluje odpis nepotřebného majetku. 
Hlasování: 50 – 0 – 2  
 

b) Inventarizační příkaz 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil návrh obsazení inventarizačních komisí 
a inventarizační příkaz na provedení inventur v letošním roce. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje inventarizační příkaz na rok 2020 a ukládá provést 
inventarizaci majetku ve stanoveném termínu. 
Hlasování: 52 – 0 – 1  
 
ad 16) Dotace 2021 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ informoval o vypsání termínu pro podání žádostí 
o dotace MO ČsOL pro rok 2021. Termín podání je 30. 9. 2020. Z toho důvodu je 
nutné, aby jednoty zaslaly své požadavky ve formě Plánů práce jednot na rok 2021 
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ke zpracování do 31. 8. 2020. Vzhledem ke špatným zkušenostem s komunikací 
s některými jednotami upozornil br. Mojžíš, že nebude dostatek času věnovat se 
neustálým doplňováním materiálů, a tak stanovil poslední termín pro zapracování 
žádostí na 7. září 2020. 

Usnesení: RV ČsOL bere přednesenou informaci na vědomí a ukládá jednotám 
neprodleně zaslat Plány práce na rok 2021 k zapracování do žádostí o dotace  
MO. RV ČsOL upozorňuje jednoty, že na Plány práce jednot na rok 2021 doručené po 
datu 7. 9. 2020 nebude brán zřetel při jejich požadavcích na podporu z MO. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 

 
ad 17) Projekty 

a) PoVV 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ v zastoupení br. Viktora ŠINKOVCE předložil Zprávu 
vedoucího PoVV k 4. 8. 2020 a Zprávu vedoucího PoVV pro ředitele OVV MO ČR. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předložené Zprávy vedoucího PoVV. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 

b) Zámeček 
Informace: Br. František BOBEK a br. Milan MOJŽÍŠ v zastoupení br. Viktora 
ŠINKOVCE předložili Zprávu o projektu Zámeček k dokončení 1. etapy revitalizace. 
Br. Milan MOJŽÍŠ dále informoval o postupu práce na přípravě vzniku nového 
nákladového střediska, které začne fungovat v září 2020.  

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou zprávu o projektu Zámeček. 
RV ČsOL schvaluje rozpočet projektu Zámeček na období do konce roku 2020. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 

c) Legie 100 
Informace: Br. Jiří CHARFREITAG informoval o jízdě Legiovlaku po ČR i jeho cestě 
na Slovensko. Dále předložil trasu jízdy Legiovlaku na letošní rok, která byla 
vzhledem k pandemii několikrát upravována. Br. Jiří CHARFREITAG poděkoval 
osádce Legiovlaku za odváděnou práci v letošním roce plném změn. 
Br. CHARFREITAG informoval také o pokračování oprav Lokomotivy, které 
probíhaly i v době pandemie a termín dokončení už záleží pouze na finančních 
zdrojích. 
Dále br. CHARFREITAG informoval o akci k 75. výročí osvobození „Cesta domů“, 
která proběhla v náhradním termínu dne 22. 8. 2020 v součinnosti ČsOL a Roty 
Nazdar. 
Dnes probíhá prezentace projektu Legie 100 na Pecce, kde je i jedno z muzeí Cesty 
legionáře. 
V neděli 30. 8. 2020 se uskuteční vojensko-historická ukázka k výročí bitvy u Lipjag 
v Hradci Králové. 

Usnesení: RV ČsOL bere přednesené informace o projektu Legie 100 na vědomí. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 

d) Projekt SZP – 2. etapa 
Informace: Ses. Alena DITRICHOVÁ předložila tabulku žadatelů o poskytnutí SZP ve 
2. etapě (viz přílohu zápisu) a poskytla komentář. Celková částka k výplatě činní 
74 692,- Kč. 
Ses. DITRICHOVÁ informovala o termínu ukončení přijímání žádostí ve 3. etapě, 
který je stanoven na 20. listopad 2020. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje poskytnutí SZP ve 2. etapě dle předložené tabulky 
a ukládá Sekretariátu ČsOL rozeslat příspěvky žadatelům. 
Hlasování: 53 – 0 – 0  
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ad 18) Komise ČsOL 

a) Historicko-dokumentační komise 
Informace: Br. Jiří CHARFREITAG předložil návrh Historicko-dokumentační 
komise na vlajku a poutač pro jednoty ČsOL. Rovněž dle usnesení PRV ČsOL 
prezentoval hotovou vlajku jednoty vypracovanou na základě návrhu komise. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje vlajku jednoty v rozměru 60x90 cm. 
Hlasování: 52 – 0 – 1  
 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje předložený návrh poutače ČsOL. 
Hlasování: 52 – 0 – 1  
 
ad 19) NF Legie 100 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ informoval o nepříznivém vývoji v NF Legie 100. 
Členové NF Legie 100 na svém jednání dne 9. 7. 2020 schválili ukončení činnosti NF 
Legie 100 a to i přes usnesení RV ČsOL ze dne 14. 12. 2019, kterým bylo schváleno 
jeho pokračování. SR NF Legie 100 rovněž doposud neuvolnila finanční příspěvek 
ČsOL na projekt Legie 100 za rok 2020, což znamená pro ČsOL výpadek příjmů ve 
výši 1,5 mil. Kč.  
Podle usnesení SR NF Legie 100 by ČsOL měla získat alespoň zásoby, které má NF 
Legie 100 na skladě. Na předání zásob ale zatím stále čekáme. 
Br. František GÁBOR uvedl, že podle něj je chyba, že na jednání o NF Legie 100 není 
zván předseda SR NF Legie 100 br. Jindřich SITTA.  Dále uvedl, že NF Legie 100 byl 
zasažen krizí stejně jako ČsOL a přišel o příjmy, neboť došlo k poklesu zájmu o 
historii legií. Br. Milan MOJŽÍŠ podotkl, že toto není pravdivá informace, protože 
předseda SR NF Legie 100 ukončil prodej ještě před vypuknutím pandemie 
onemocnění COVID-19. 
Br. Pavel BUDINSKÝ vstoupil do diskuze a uvedl, že nechce v tomto bodě hanit žádné 
členy ČsOL, protože se vzniklou situací už není možné nic udělat. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání bere informace na vědomí a vyjadřuje zklamání nad 
chováním některých našich zástupců v Správní radě NF Legie 100.  
Hlasování: 52 – 0 – 1  
 
Usnesení: RV ČsOL pověřuje předsedu co nejrychleji dořešit převod zásob z NF Legie 
100 do majetku ČsOL. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 
 
ad 20) Nadační fond ČsOL 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ uvedl, že ČsOL přistoupila k založení sbírkových 
pokladniček přímo pod ČsOL pro nahrazení výpadku příjmů z NF Legie 100. Br. 
BUDINSKÝ ocenil zaměstnance ČsOL, kteří se na tomto podíleli a v krátkém čase 
zajistili sbírkovou činnost v rámci ČsOL. 
Br. Milan MOJŽÍŠ doplnil informace o přípravě vzniku nového Nadačního fondu 
ČsOL. 
Br. Pavel BUDINSKÝ předložil návrh Statutu Nadačního fondu ČsOL a návrh jeho 
Zakládací listiny (viz přílohu zápisu) a poskytl komentář.  

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předložený návrh Statutu Nadačního 
fondu ČsOL a Zakládací listiny. RV ČsOL stanovuje sídlo Nadačního fondu ČsOL na 
adresu Sokolská 33, 120 00 Praha 2. 
Hlasování: 52 – 0 – 1 
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Návrh usnesení: RV ČsOL ukládá prověřit možnost obnovení činnosti Nadačního fondu 
Československých legií, který byl určen pro podporu běžné činnosti ČsOL. 
O návrhu br. Františka GÁBORA nebylo hlasováno, protože byl přijat protinávrh br. Jiřího 
CHARFREITAGA. 
 
K návrhu usnesení br. Františka GÁBORA uvedl br. Milan MOJŽÍŠ, že činnost tohoto 
nadačního fondu je zcela odtržena od ČsOL a není možné ani získat zprávu o činnosti 
nadačního fondu pro Republikový sněm ČsOL. Uvedl, že PRV ČsOL se vyjádřilo spíše pro 
výhledové zrušení tohoto nadačního fondu. 
 
Usnesení: RV ČsOL ukládá SO ČsOL pokusit se všemi prostředky ukončit činnost 
Nadačního fondu Československých legií. 
Hlasování: 38 – 2 – 12  
 
ad 21) Jednací řád ČsOL 

Informace: Br. Jiří FILIP předložil návrh Jednacího řádu ČsOL – kapitola PRV. Tento 
návrh byl projednán na jednání PRV ČsOL 9. 6. 2020 a rozeslán společně s materiály 
členům RV ČsOL. Doposud k němu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. 

Usnesení: RV ČsOL bere předložený návrh Jednacího řádu ČsOL – kapitola PRV na 
vědomí a ukládá předložit připomínkovaný finální návrh na jednání RV ČsOL  
dne 12. 12. 2020 cestou SO ČsOL a PRV ČsOL. 
Hlasování: 53 – 0 – 0  

ad 22) ÚRK ČsOL 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ seznámil přítomné s právním stanoviskem k činnosti  
a působnosti ÚRK ČsOL (viz přílohu zápisu). 
 

13:20 hod. jednání opustil br. Miroslav ZEMAN a br. Viliam ČISLAK (počet hlasujících 51) 
 

Br. Pavel BUDINSKÝ informoval, že na jaře roku 2020 se ÚRK ČsOL dostala 
především nezodpovědnou činností jejího předsedy zcela do područí zájmů bratra 
Syrového a v úzké spolupráci s RR ČsOL začala postupovat bez ohledu na Stanovy 
ČsOL a platný Organizační a jednací řád ČsOL s cílem likvidace oponentů  
Ing. Syrového (br. Tichomir MIRKOVIČ, br. Jiří CHARFREITAG, br. Milan MOJŽÍŠ a na 
závěr i br. Pavel BUDINSKÝ). Činností ÚRK se zabývalo mimořádné Předsednictvo 
RV ČsOL dne 21. července, kde bylo důkladně projednáno právní stanovisko a přijata 
usnesení na základě jeho znění. 
Br. Milan MOJŽÍŠ předložil Výpis ze zápisu PRV ČsOL dne 21. 7. 2020 (viz přílohu 
zápisu) a přečetl některé jeho závěry. Tato usnesení byla předložena v materiálu 
Výpis ze zápisu PRV ČsOL 21. 7. 2020.  
Br. Pavel BUDINSKÝ po uvedení do této problematiky navrhl členům RV ČsOL, aby 
pokládali své otázky, které se pokusí zodpovědět. 
Br. Josef FALÁŘ znovu poukázal na to, že celá situace začala již v roce 2016, jak je 
uvedeno v dopise bývalého výboru jednoty Praha 2. Br. Milan MOJŽÍŠ toto vyvrátil  
a uvedl, že celá kauza začala až v nedávné době, kdy se začalo řešit ukončení členství 
Ing. Syrového. 
Dopis výboru jednoty Praha 2 poukazuje na údajnou službu br. Tichomíra 
MIRKOVIČE u nacistů. Tuto informaci vysvětlil rovněž br. Milan MOJŽÍŠ, kdy osvětlil 
členům RV ČsOL složitou situaci v Jugoslávii v době 2. světové války. Doplnil, že  
br. Mirkovič službu u tzv. „kolaborantské“ armády nikdy nepopíral, naopak ve svých 
pamětech objasňuje, že v říjnu 1944 již vůbec v této armádě nesloužil a bojoval  
o Bělehrad. Br. Milan MOJŽÍŠ připodobnil službu br. Tichomíra MIRKOVIČE ke 
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službě ve Vládním vojsku, kterým v protektorátu prošla celá řada významných  
a úctyhodných válečných veteránů a našich členů. 
Do diskuze se zapojil br. Eduard STEHLÍK, který potvrdil, že dopisy podepsané  
br. Emilem BOČKEM jsou další z řady textů, které rozesílá Ing. Syrový proti svým 
nepřátelům a nechává je br. BOČKEM podepsat. Vysvětlil, že Ing. Syrový používá 
„estébácké“ praktiky a také uvedl, že je evidovaný jako příslušník STB. Osvětlil, že 
Lustrační osvědčení, kterým se ohání, je negativní jen z toho důvodu, že judikatura 
ÚS ČR zná termín „nevědomá“ spolupráce. Br. STEHLÍK uvedl, že Ing. Syrový se 
ohání válečnými veterány a používá je ve svůj prospěch. Proti br. Tichomírovi 
MIRKOVIČOVI se obrátil až v době, když br. MIRKOVIČ odmítl být mezi jeho 
„stádem“ zneužívaných veteránů. Br. STEHLÍK dále poukázal na to, že Ing. Syrový 
uštval br. Jaroslava KLEMEŠE, kterého rovněž využíval i přes jeho vysoký věk  
a nepříznivý zdravotní stav. Zajímavé je také to, že br. Emil BOČEK si v současné 
době účtuje vysoké částky za svou účast na společenských událostech včetně pohřbů 
jiných válečných veteránů. Br. STEHLÍK předložil několik písemných dokumentů 
poukazujících na problematické chování a vystupování Ing. Syrového vůči válečným 
veteránům. Na závěr své řeči uvedl br. STEHLÍK, že ještě ve své pozici ŘOVV MO ČR 
měl na stole narychlo připravené povýšení několika novodobých válečných 
veteránů a dalších osob do vyšších vojenských hodností včetně Ing. Kulíška. 
Společně s návrhy byl připojen také dopis, kterým bylo vysvětleno, že ŘOVV MO ČR 
by jistě zamezil povýšení těchto osob do vyšších hodností, a proto jsou žádosti 
zaslány přímo ministru obrany ČR. 
Br. Pavel BUDINSKÝ požádal o přehrání záznamu z jednání Obranného výboru 
Parlamentu ČR, kde byl také projednáván Ing. Syrový. 
Br. Pavel BUDINSKÝ se ještě vrátil k dopisu br. Veselina STARČEVIČE z roku 2016, 
ke kterému uvedl, že na něj nemohl reagovat, protože ČsOL nemůže zasahovat do 
správní agendy OVV MO ČR, který vydává osvědčení válečným veteránům. 
Br. Milan MOJŽÍŠ vysvětlil, že br. Pavel BUDINSKÝ správně předpokládal, že ve chvíli 
kdy začneme řešit členství Ing. Syrového v ČsOL budeme vystaveni mediálním 
útokům a snahám zvenčí poškodit naše dobré jméno. 
Br. Josef FALÁŘ poděkoval br. Eduardu STEHLÍKOVI a br. Pavlu BUDINSKÉMU za 
objasnění celé situace kolem Ing. Syrového. 
Br. Radim CHRÁST požádal, aby se RV ČsOL v usnesení jasně vyjádřila proti 
praktikám Ing. Syrového. 
 

14:08 hod. br. Václav KREJČÍ (Opava) opustil jednání – počet hlasujících 50 
 

Br. Alan PŘIKRYL se podivil nad tím, že ČsOL neučinila žádné kroky dříve a nechala 
celou situaci takto vyeskalovat. Dále požádal, aby byl brán větší zřetel na to, jaké 
členy přijímáme. 
Br. František GÁBOR poukázal na to, že br. Milan MOJŽÍŠ chybně uvedl, že RR ČsOL 
navrhla br. Tichomíra MIRKOVIČE na vyloučení. Br. Milan MOJŽÍŠ upřesnil, že toto 
RR ČsOL přehodila na ÚRK ČsOL a ta došla k závěru, že br. MIRKOVIČ se dopustil 
vážného porušení Stanov ČsOL. 
Br. Pavel BUDINSKÝ připomněl už dřívější jednání PRV ČsOL i RR ČsOL, které se  
Ing. Syrovému věnovaly. 
Br. Vladimír URBAN přečetl své prohlášení, které shrnulo poslední kroky ÚRK ČsOL 
a PRV ČsOL. Na závěr svého vystoupení oznámil svou rezignaci na funkci člena ÚRK 
ČsOL. Br. Milan MOJŽÍŠ vyjádřil politování nad rezignací br. URBANA a uvedl, že 
doufal, že br. URBAN se ujme vedení ÚRK ČsOL. Br. MOJŽÍŠ vyjádřil velké 
poděkování za jeho dlouholetou práci v ÚRK ČsOL. 
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Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje postup Předsednictva RV ČsOL a vyjadřuje 
podporu br. Pavla Budinského při snaze uklidnit stávající situaci způsobenou 
jednáním ÚRK ČsOL. 
Hlasování: 49 – 1 – 0  
 
14:30 hod. vyhlášena 30 minutová přestávka na oběd. Po přepočítání přítomných členů bylo 
opět konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. 
 
15:00 hod. jednání pokračovalo projednáním bodu 24)–a) Vystoupení J. Syrového; b) 
Rezignace br. Emila Bočka; c) Vystoupení J. Kulíška. Bod 23) RR ČsOL byl projednán až 
následně. Po bodu 23) byl program doprojednán počínaje bodem 24)–d) Činnost br. 
Tichomira Mirkoviče. 
 
15:00 hod. jednání opustil br. Miroslav MAREK (Benešov 2), br. Jiří VLASÁK (PRV ČsOL), ses. 
Jana PŘIBYLOVÁ (Havířov) – počet hlasujících 47 
 
15:05 hod. jednání opustil br. Vladimír URBAN (ÚRK ČsOL) – počet hlasujících 47 
 
ad 23) RR ČsOL /bod projednán po bodech 24)–a), b), c)/ 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ informoval, že Zprávou RR ČsOL k 25. červenci 2020 
se zabývalo jednání Předsednictva RV ČsOL dne 11. srpna. I v tomto případě si PRV 
ČsOL zadalo zpracování Právního stanoviska k činnosti a působnosti RR ČsOL (viz 
přílohu zápisu). Bratr předseda tento materiál předložil a konkrétně přečetl některé 
závěry tohoto právního stanoviska. Na základě tohoto rozboru a po projednání 
Zprávy RR přijalo PRV ČsOL na svém jednání dne 11. 8. 2020 usnesení, ve kterém 
ČsOL odmítá Závěry a usnesení Rozhodčí rady ČsOL k 25. 7. 2020 vzhledem k tomu, 
že se neřídí usneseními PRV ČsOL ze dne 21. 7. 2020, kterého se br. František Gábor 
osobně účastnil (viz přílohu zápisu). 
Br. Milan MOJŽÍŠ seznámil členy RV ČsOL s právním stanoviskem a přečetl z něj 
podstatné body. Dále předložil Zprávu o činnosti RR ČsOL a Výpis ze zápisu PRV 
ČsOL ze dne 11. 8. 2020  
Br. Pavel BUDINSKÝ požádal o vystoupení dalšího přítomného člena RR ČsOL.  
Slova se ujal br. František GÁBOR a začal přednášet jinou zprávu RR ČsOL. Br. Milan 
MOJŽÍŠ upozorňoval na to, že tuto zprávu PRV ČsOL ani nikdo další nedostal 
písemně. 
Do diskuze se zapojil br. Bernard PANUŠ a sdělil, že se zprávou, kterou br. GÁBOR 
cituje, nebyla RR ČsOL seznámena. Dále uvedl, že na PRV ČsOL byla předložena 
zpráva, která neobsahuje všechna usnesení RR ČsOL. 
Br. Jiří CHARFREITAG upozornil na to, že v případě podnětu proti jeho osobě nebyly 
dodrženy Stanovy ČsOL, když nebyl pozván na jednání RR ČsOL. 
O celou věc se strhl emotivní spor, do kterého se zapojil i br. Milan MOJŽÍŠ. 
Br. František GÁBOR chtěl přednést zprávu předsedy RR ČsOL, která opět nebyla 
předložena písemně. Br. Milan MOJŽÍŠ se dotázal přítomných členů RV ČsOL, zda 
chtějí tuto zprávu slyšet. Br. Josef FALÁŘ vstoupil do diskuze a dotázal se, proč tyto 
věci nebyly projednány již dříve a proč se řeší takto až na jednání RV ČsOL. 
Dále došlo k hádce mezi br. Františkem GÁBOREM a br. Jiřím CHARFREITAGEM. 
Br. Jiří CHARFREITAG vyzval br. Františka GÁBORA k rezignaci na jeho funkci 
předsedy RR ČsOL. 

Usnesení: RV ČsOL ukládá br. Františku Gáborovi zaslat písemnou zprávu předsedy 
RR ČsOL Sekretariátu ČsOL a předložit ji na další jednání RV ČsOL cestou SO ČsOL  
a PRV ČsOL. 
Hlasování: 41 – 0 – 1 
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15:40 hod. jednání opustil br. Ladislav PALEČEK (ÚRK ČsOL) – počet hlasujících 41 
15:42 hod. jednání opustil br. Michal BENEŠ (člen RV ČsOL) – počet hlasujících 40 
 
15:50 hod. jednání opustil, br. Ivan NOVOTNÝ (Boletice), br. Zdeněk TALÍŘ (Poděbrady),  
br. SEIDL (Karlovy Vary), ses. Alena DITRICHOVÁ (PRV ČsOL), br. Petr MAJER (Frýdek – 
Místek), Štefan CSÓKA (Praha 1) – počet hlasujících 34 

 
Br. Pavel BUDINSKÝ podal komentář k vyslechnuté diskuzi. Dal za pravdu námitce 
jednoty Jablonec nad Nisou, jež zazněla na zářijovém Sněmu ČsOL, která 
poukazovala na to, že v RR ČsOL jsou dva členové jedné jednoty, což může vést ke 
střetu zájmů. Br. Pavel BUDINSKÝ uvedl, že br. Josef KUBEŠ je ve stejné jednotě jako 
br. GÁBOR a je podjatý. Další dva členové RR ČsOL, kteří jsou v opozici vůči  
br. GÁBOROVI, poukazují na podivné vedení RR ČsOL ze strany br. Františka 
GÁBORA. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje postup PRV ČsOL. 
Hlasování: 33 – 0 – 1 
 

Br. František GÁBOR se domohl přednesení Zprávy předsedy RR ČsOL. Br. Bernard 
PANUŠ se ujal slova a opětovně upozornil, že tato zpráva nebyla projednána 
v Rozhodčí radě. Dále poukázal na mnoho nesrovnalosti ve zprávě br. Františka 
GÁBORA, která se týkala pouze podnětu na br. Tichomira Mirkoviče, a též mu vytkl, 
že ve své zprávě neinformoval o dalších podaných podnětech, např. podnětu  
br. Jiřího CHARFREITAGA. 
V diskuzi vystoupil br. Jiří FILIP, br. Josef FALÁŘ, br. Ferdinand VRÁBEL a br. Alan 
PŘIKRYL. 
 

15:40 hod. jednání opustila ses. Markéta SÝKOROVÁ (Břeclav) – počet hlasujících 33 
 

Usnesení: RV ČsOL vyzývá Rozhodčí radu k odvolání br. Gábora ze své funkce a volbě 
nového předsedy Rozhodčí rady. 
Hlasování: 30 – 0 – 3  
 
Usnesení: RV ČsOL odmítá přednesenou Zprávu předsedy RR ČsOL. 
Hlasování: 32 – 0 – 1  
 
Následovalo projednání bodu 24–d) Činnost br. Tichomira Mirkoviče. 
 
 
ad 24) Informace pro předsedy jednot /bod projednán po skončení obědové přestávky/ 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ informoval, že tento bod byl do jednání zařazen, 
abychom si společně vyříkali veškeré problémy, které se v poslední době objevily. 
Podotkl, že jednat by chtěl postupně o všem a je připraven odpovědět na veškeré 
otázky. 
 

15:10 hod. jednání opustil br. Vojtěch PLESNÍK (Vimperk) – počet hlasujících 46  
 

a) Rezignace Ing. J. Syrového 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ přednesl návrh Prohlášení RV ČsOL k osobě  
Ing. Jaroslava Syrového – viz přílohu zápisu. Br. Pavel BUDINSKÝ připojil svůj 
komentář. Ještě jednou upozornil na to, že řešit členství Ing. Syrového nebylo nikdy 
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jednoduché právě díky jeho známosti s vysoce postavenými osobami veřejného 
života. 
Velkou část informací k osobě Ing. J. Syrového již RV ČsOL vyslechlo v rámci 
projednávání bodu 22) ÚRK ČsOL. 

Usnesení: RV ČsOL bere rezignaci Ing. Jaroslava Syrového na vědomí a schvaluje 
Prohlášení RV ČsOL k osobě Ing. J. Syrového.  
Hlasování: 45 – 1 – 0  

 
Znění přijatého prohlášení: 
Prohlášení Republikového výboru ČsOL k osobě Ing. Jaroslava Syrového 
 
Bývalý člen Ing. Jaroslav Syrový vstoupil do Československé obce legionářské před 

pěti lety. V počátcích svého působení využil své kontakty a dlouholeté zkušenosti a pomohl 
ČsOL s přípravou některých projektů a zorganizoval několik velmi reprezentativních 
koncertů, setkání a akcí především pro válečné veterány. Bohužel ale tyto vysoce kulturně 
společenské akce dokázal degradovat svým nevhodným až neurvalým chováním k 
veteránům, urážkami mnoha přítomných členů ČsOL a hrubým a arogantním chováním k 
pomocným organizačním pracovníkům.  

Poté, co zjistil, že se mu nepodaří proniknout do vedení Československé obce 
legionářské, neboť naše organizace má účinné ochranné mechanismy ve formě kariérního 
řádu, si kolem sebe vytvořil úzkou skupinu válečných veteránů druhé světové války.  

Pro skupinu těchto veteránů zajistil Ing. Syrový mnoho společenských 
a vzpomínkových akcí a výletů, přijetí u nejvyšších ústavních a exekutivních představitelů 
u nás i na Slovensku a nadstandardní výhody včetně získání řady ocenění. Naši nejstarší 
bratři si většinou již nedokázali vyhodnotit, že jsou tímto způsobem využíváni právě k růstu 
společenských styků a kontaktů Ing. Syrového, který si tak začal vytvářet svou cestu mimo 
organizační strukturu ČsOL, a postupně začal jednat ve jménu válečných veteránů druhé 
světové války jako organizátor jejich účasti na akcích. Ve svých plánech pak nebral v úvahu 
ani stále rostoucí věk veteránů a jejich fyzický stav, a tak se zcela logicky dostával do kolize 
s posláním Československé obce legionářské a terénními pracovníky projektu Péče ČsOL o 
válečné veterány.  

Po jednání Republikového sněmu ČsOL, na kterém nebyly uspokojeny jeho ambice 
dostat se do vedení ČsOL, přestal Ing. Jaroslav Syrový respektovat nastavené postupy 
v ČsOL vůbec a se „svou“ skupinou několika válečných veteránů začal zneužívat kredit ČsOL 
ve společnosti ve svůj prospěch. Odtrhl místopředsedu ČsOL bratra Emila Bočka od činnosti 
obce a začal v jeho doprovodu navštěvovat nejvyšší politické představitele. Po nedávném 
vystoupení Ing. Jaroslava Syrového z ČsOL, kterým předešel připravovanému návrhu PRV 
ČsOL na zrušení jeho členství, následoval z jeho strany mediální útok obsahující lži a 
manipulace. 

Tím se prokázala původní obava předsedy ČsOL br. Pavla Budinského před snahou 
o účelové očernění a poškození ČsOL před veřejností ze strany Ing. Jaroslava Syrového. Této 
snaze se s plnou vážností postavil Republikový výbor ČsOL na svém zasedání dne 29. srpna 
2020, který útok na naši organizaci odsoudil a deklaroval podporu předsedovi ČsOL br. 
Pavlu Budinskému a odsouhlasil postup Předsednictva RV ČsOL v této věci. 

 
15:18 hod. jednání opustil br. Tomáš BRENZA (Olomouc 1) a br. Viliam BEKE (PRV ČsOL) – 
počet hlasujících 44 

 
b) Rezignace br. Bočka 
Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ informoval ještě jednou o rezignaci br. Emila BOČKA 
na všechny funkce vykonávané v ČsOL. Br. BUDINSKÝ uvedl, že i při jejich dřívějším 
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setkání na pohřbu Jaroslava Kubery mu br. BOČEK sdělil, že se cítí unaven a nemá 
už sílu se účastnit jednání volených orgánů ČsOL.  

Usnesení: RV ČsOL vyjadřuje poděkování br. Emilu Bočkovi za práci, kterou 
v minulosti pro ČsOL vykonal. 
Hlasování: 44 – 0 – 0  

 
15:25 hod. jednání opustil br. Zdeněk HRUŠKA (PRV ČsOL) a br. Jiří RYŠKA (Ostrava 2) – 
počet hlasujících 42 
 

c) Rezignace Ing. J. Kulíška 
Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil rezignační dopis Ing. J. Kulíška a informoval 
o průběhu jednání PRV ČsOL, na kterém Ing. J. Kulíšek sdělil, že kvůli jeho porušení 
Stanov ČsOL podá rezignaci na členství v ČsOL. Po týdnu byla Sekretariátu ČsOL 
doručena jeho rezignace, ve které však důvody vystoupení opřel o údajné zapojení 
br. Tichomíra MIRKOVIČE do kolaborantských jednotek. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Kulíška na členství v ČsOL 
ve formě, jak ji oznámil na jednání PRV ČsOL dne 21. 7. 2020. 
Hlasování: 41 – 0 – 1  

 
Následovalo projednání bodu 23) RR ČsOL. 
 
 
Bod 24–d) Činnost br. Tichomíra Mirkoviče byl projednán až po projednání bodu 22) RR ČsOL. 
 

d) Činnost br. Tichomíra Mirkoviče 
Informace: Br. Josef FALÁŘ požádal o stanovisko RV ČsOL k činnosti br. Tichomíra 
MIRKOVIČE v období druhé světové války. 
Br. Zdeněk JANA navrhl vyjádřit podporu br. Tichomíru MIRKOVIČOVI v kampani, 
která je proti jeho osobě vedena. 

Usnesení: RV ČsOL vyslovuje plnou podporu místopředsedovi ČsOL br. Tichomíru 
Mirkovičovi a odsuzuje útoky na jeho osobu. 
Hlasování: 30 – 0 – 3   
 
17:10 hod. jednání opustili ses. Eva ARMEANOVÁ (PRV ČsOL) a br. Stanislav PÍTR (Kladno) 
– počet hlasujících 31 
 

e) Útoky na ČsOL 
Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ upozornil na množící se útoky na ČsOL, které 
přicházejí z různých míst – od několika našich členů, Asociace spolků válečných 
veteránů, spolku Československý legionář či KCVV Brno. 
Br. Pavel BUDINSKÝ předložil dopis řediteli Vojenské nemocnice Brno, který mu 
v loňském roce zaslal a na který doposud nedostal žádnou odpověď. Požádal  
o podporu RV ČsOL ve své další snaze o komunikaci problematiky nastíněné 
v dopise s novým ředitelem VN Brno. 
Br. Milan MOJŽÍŠ dále upozornil i na další útoky, které se objevují na sociálních 
sítích a píší je členové ČsOL. 
Br. Milan MOJŽÍŠ přednesl návrh Prohlášení RV ČsOL. 

Usnesení: RV ČsOL schvaluje přednesené Prohlášení RV ČsOL. 
Hlasování: 30 – 0 – 1   
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Znění přijatého prohlášení: 
Prohlášení Republikového výboru ČsOL ze dne 29. 8. 2020 
 
Československá obec legionářská, vědoma si své takřka staleté historie, 

společenského poslání a významu, který opět nabyla svou dlouholetou a obětavou činností 
vůči veřejnosti, deklaruje, že je silnou, sebevědomou a jednotnou organizací. Společenský 
dopad a úspěch naší organizace s sebou přináší i negativní jevy, jakými jsou snahy o 
poškození dobrého jména Československé obce legionářské prostřednictvím lživých a 
manipulativních tvrzení. Naše organizace těmto snahám vždy odolala, jelikož její vysoký 
kredit je postaven na vzájemné důvěře a plné transparentnosti naší činnosti v rámci 
organizace, vůči našim partnerům a veřejnosti. 
 
ad 25) Akce ČsOL 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ informoval o dvou nadcházejících akcích na Slovensku, 
které se uskuteční za účasti delegace ČsOL, pokud to epidemická situace dovolí. 
Br. František BOBEK informoval o nadcházejících Dnech evropského dědictví na 
Zámečku Pardubice. 

 
ad 26) Různé 

Informace: Br. Radim CHRÁST se dotázal, zda se uvažuje o nahrazení br. Emila 
BOČKA v SO ČsOL. Br. Milan MOJŽÍŠ uvedl, že zatím bude SO ČsOL pracovat v počtu 
tří místopředsedů. 

 
ad 27) Pošta 
Nepředložena další pošta. 
 
ad 28) Závěr 
 
Br. Pavel BUDINSKÝ poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 17:40 hod. 

 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková 

 

Ověřili: br. Milan Mojžíš   br. Jiří Filip 


