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Zápis  
ze zasedání Republikového výboru ČsOL 

 dne 25. 08. 2012   
 
 
Přítomni:  
Br. P. Budinský, br. J. Sitta, br. E. Cigánik, sstr. A. Ditrichová, br. F. Gábor, br. J. Kux, 
br. S. Švidek, br. T. Jambor, br. J. Novenko, br. R. Lysoněk, br. F. Bobek, br. V. 
Janouch, br. M. Čajdík, br. K. Ludvík, br. V. Seidl, br. E. Ligač, br. V. Kuchynka, br. T. 
Pilvousek, br. V. Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. M. Žufa-Kunčo, br. V. Krejčí, br. 
J. Šimčík, br. J. Ryška, sstr. S. Tůmová, br. F. Pobořil, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. 
Mirkovič, br. J. Matulík, sstr. L. Benešová, br. J. Vlasák, br. M. Mojžíš, br. Z. Hruška, 
br. J. Kašpárek, br. J. Novák, br. Z. Pavlík, br. V. Marša,  br. L. Paleček, br. P. Majer, 
br. J. Hovorka 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 10.10 hod.  
 
ad 2) Br. P. Budinský přivítal všechny přítomné členy RV a vyzval k určení 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. A. Lejtnarovou. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. A. Lejtnarovou. 
Hlasování: 42 – 0 - 0 
  
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. F. Gábora. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele br. F. Gábora. 
Hlasování: 41 – 0 - 1 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů  
Br. P. Budinský navrhl mandátovou komisi v jednočlenném složení -  br. F. Gábor. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil mandátovou komisi v jednočlenném 
složení – br. F. Gábor. 
Hlasování:  41 – 0 - 1  
 
Br. P. Budinský navrhl návrhovou komisi v jednočlenném složení - br. M. Mojžíš. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném 
složení – br. M. Mojžíš. 
Hlasování:  41 – 0 - 1  
 
ad 4) Schválení hostů 
Br. P. Budinský požádal členy RV o schválení hostů:  
br. L. Lenk, sstr. Andrea Lejtnarová, br. J. Železný, br. J. Charfreitag, sstr. M. 
Tykalová, br. M. Žižlavský 



 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.  
Hlasování: 42 – 0 - 0 
 
ad 5) Br. P. Budinský předložil připravený program a požádal členy RV o jeho 
schválení.   
 
Program: 

1) zahájení 
2) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) volba pracovních orgánů 
4) schválení hostů 
5) schválení programu 
6) ekonomická situace 

a) stav účtu 
b) schválení hospodářského výsledku 2011 
c) čerpání dotací za 2012  
d) plnění rozpočtu 1 – 6/2012 
e) uvolnění příspěvku jednotám 

7) zdravotní prevence 
8) memoranda 
9) blok předsedů jednot 

a) čerpání zdravotní a sociální pomoci 
b) směrnice pro ocenění 
c) zrealizované akce 
d) mince ČsOL 
e) čerpání dotací 2012  
f) plán činnosti 2013  
g) POVV 
h) udělení ocenění 

i.) jmenování do vyšších hodností 
ii.) vyznamenání 
iii.) udělení ocenění ČsOL 

10) různé 
a) web ČsOL 
b) nadační fond ČsOL 
c) časopis ČsOL 
d) harmonogram projektu Legie 100 
e) komise pro vlasteneckou výchovu 

 
  

11) závěr 
 

 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program.  
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 
 
 
 



 
ad 6) ekonomická situace 

a) stav účtu 
Br. P. Budinský seznámil RV se stavem účtu ke dni 26. 7. 2012 – viz příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí stav účtu k 26. 7. 2012. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 

b) schválení hospodářského výsledku 2011  
Br. M. Mojžíš informoval RV o stavu zisků a ztrát za rok 2011- viz příloha zápisu. 
Dále seznámil RV s tím, že bylo podáno Daňové přiznání za rok 2011 a daň byla 
řádně zaplacena. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje hospodářský výsledek za rok 2011. 
Hlasování: 41 – 0 - 1  
 

c) čerpání dotací za 2012  
Br. M. Mojžíš seznámil RV ČsOL se stavem čerpání dotací za 1. pololetí roku 2012 – 
viz příloha zápisu. Dále vyhodnotil zlepšení přístupu ze strany jednot k dodržování 
termínu vyúčtování dotací. Sdělil, že čerpání dotací za 1. pololetí probíhá v souladu 
s plánem. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí stav dotací za 1 – 6/2012. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 

d) plnění rozpočtu 1 – 6/2012 
Br. J. Sitta seznámil RV ČsOL se stavem rozpočtu 1 – 6/2012, se stavem čerpání 
finančních prostředků v jednotlivých oblastech – viz příloha zápisu. V závěru 
diskuze o jednotlivých čerpaných položkách rozpočtu informoval RV ČsOL, že 
rozpočet je vyrovnaný. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje plnění rozpočtu za 1 – 6/2012. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 

e) uvolnění příspěvku jednotám 
Br. P. Budinský informoval RV ČsOL, že pro rok 2012 byl jednotám vyplacen 
příspěvek ve výši 100,-Kč na člena, celkem 336.313,- Kč. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje příspěvek jednotám pro rok 2012 ve výši 100,-Kč na 
člena, celkem 336.313,-Kč. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  

  
ad 7) zdravotní prevence 
Br. P. Budinský seznámil RV ČsOL s programem Memoranda mezi ČsOL a FN 
Motol, rovněž s tím, že k dnešnímu dni program, který je prozatím v začátku již 
využilo cca 10 lidí a hlásí se další zájemci.   
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere program na vědomí a ukládá členům RV 
ČsOL seznámit s programem zdravotní prevence členy svých jednot. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ad 8) memoranda 
Br. J. Sitta seznámil RV s jednotlivými memorandy, které má uzavřené ČsOL. 
Přehled memorand je přílohou tohoto zápisu. Vybídl přítomné předsedy jednot 
k rozvoji spolupráce v rámci memorand v jejich okolí na místní úrovni.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání vzal informaci na vědomí a ukládá předsedům 
jednot rozvíjet spolupráci na místní úrovni. Dále ukládá vedení obce pokračovat 
v navazování spolupráce s dalšími subjekty. 
Hlasování: 41 – 0 - 1  
 
ad 9) blok předsedů jednot 

a) čerpání zdravotní a sociální pomoci 
Br. P. Budinský seznámil RV ČsOL s čerpáním zdravotní a sociální pomoci, sstr. A. 
Ditrichová doplnila informaci o to, že bylo v 1. etapě zpracováno a vyplaceno celkem 
88 žádostí a rovněž s tím, že náhrada stomatologické péče bude hrazena do výše 
max. 5.000,-Kč na žadatele. Rovněž vyzvala přítomné předsedy jednot o dodržení 
pečlivého vyplňování všech položek v žádostech, kde se často objevují nedostatky 
v tom, že na žádostech chybí razítko, případně i podpis předsedy jednoty. Zároveň 
požádala o včasné odevzdání žádostí v závěru roku, aby mohly být všechny řádně a 
v termínu zpracovány.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí čerpání zdravotní a sociální 
pomoci. 
Hlasování: 41 – 0 - 1  
 

b) směrnice pro ocenění 
Br. J. Vlasák opětovně seznámil RV ČsOL se Směrnicí pro ocenění, jelikož se neustále 
objevují závažné nedostatky v podávání návrhů, což vede k jejich vyřazení z procesu 
schvalování a případnému zamítnutí návrhů. Dále zdůraznil, aby jednoty 
dodržovaly posloupnost v udělování ocenění např. Medailí III., II., a poté až I. stupně 
a také to, že Minci ČsOL může obdržet pouze člen ČsOL. Jako nejhůř zpracované 
návrhy vyhodnotil návrhy od jednoty Havířov a Praha 4. 
V rámci bodu vystoupil br. J. Kux s návrhem na ocenění sstr. M. Polákové a kpt. 
Havrdy s odůvodněním proč volil navrhnout ocenění těchto osob bronzovou medailí 
ČsOL. Obšírně popsal jejich záslužnou činnost a prosazování tradic ČsOL na 
veřejnosti. Na základě této diskuze a po projednání RV ČsOL nechal br. J. Sitta 
jednotlivě hlasovat o udělení ocenění takto: 

- kpt. L. Havrda – Medaile III. stupně 
Hlasování: 32 – 2 – 8. RV ČsOL podpořil návrh Jednoty Brno. 

- sstr. M. Poláková – Medaile III. stupně 
Hlasování: 29 – 2 – 11. RV ČsOL podpořil návrh Jednoty Brno. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání ukládá všem členům obce postupovat v duchu 
platné Směrnice, schvaluje postup a rozhodnutí PRV ČsOL ze dne 7. 8. 2012 ve věci 
„Neschválení návrhů na jmenování do vyšší hodnosti“ z důvodu povrchního a 
neúplného zpracování návrhů příslušnou jednotou. 
Hlasování: 41 – 0 - 1  
 
Přednostně projednán bod h) udělení ocenění 

i) jmenování do vyšších hodností 
ii) vyznamenání 
iii) udělení ocenění ČsOL 



 
Br. Vlasák seznámil se schválenými návrhy na jmenování do vyšších hodností, 
návrhy na udělení vyznamenání a na udělení ocenění ČsOL - viz příloha zápisu. 
 
V rámci tohoto bodu bylo na místě předáno ocenění, které bylo uděleno na návrh SO 
br. J. Charfreitagovi a br. F. Bobkovi. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí schválené návrhy na ocenění. 
Hlasování: 42 – 0 - 0 
 

c) zrealizované akce 
Br. Hozlár seznámil RV ČsOL se zrealizovanými akcemi za období 1 – 6/2012, 
vyzdvihl akce, které se setkali s velkým ohlasem jako např. Ostrava, Zborov, Zborov 
– Jaroměř a mnohé další. Zároveň zmínil nejbližší plánované akce a požádal 
předsedy jednot o zaslání emailových adres na sekretariát ČsOL z důvodu lepšího 
průniku informací mezi jednotlivé jednoty.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav v realizaci akcí 
ČsOL. Ukládá členům RV ČsOL aktuálně informovat o akcích členskou základnu a 
dále ukládá členům RV ČsOL ve spolupráci s předsedy a výbory jednot zajistit a 
zaslat na ústředí ČsOL emailové adresy členstva. 
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 

d) mince ČsOL 
Br. J. Sitta upozornil, že mince ČsOL  je forma ocenění pouze pro členy ČsOL a 
vyzval předsedy jednot, aby na toto ocenění nezapomínali. 
Bod byl projednán bez usnesení. 
 

e) čerpání dotací 2012  
Br. M. Mojžíš seznámil RV ČsOL s akcemi, které nebyly ještě realizované, 
prodiskutoval jednotlivé termíny těchto akcí. Dále informoval o čerpání dotací 
v jednotlivých oblastech jako např. sportovní akce, pietní akce, výstavy, přednášky 
atd. – viz příloha zápisu. 
Tento bod je bez usnesení. 
 

f) plán činnosti 2013  
Br. M. Mojžíš informoval o stavu odevzdávání podkladů a plánů na rok 2013 a o 
tom, že jsou neustále jednoty, které tyto plány odevzdávají pozdě, což může mít za 
následek, že nejsou zahrnuty do plánu na příští rok. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí aktuální stav zaslaných požadavků jednot 
ČsOL do plánu činnosti. RV ČsOL ukládá jednotám, které neposlali požadavky, aby 
tak učinili do 31. 8. 2012. Požadavky zaslané po tomto datu již nebude možné 
zařadit do plánu činnosti 2013.  
Hlasování: 42 – 0 - 0  
 

g) POVV 
Br. P. Hozlár seznámil RV ČsOL se stavem projektu POVV za 1 – 6/2012, podrobně 
rozebral jednotlivé oblasti – viz příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí aktuální stav realizace projektu. Schvaluje 
postup realizace. 
Hlasování: 42 – 0 – 0 
 
 



Odchod br. J. Vlasáka v 13,00 hod.  
ad 10) různé 

a) web ČsOL 
Br. J. Sitta seznámil RV ČsOL s aktualizací webových stránek ČsOL a následně br. J. 
Charfreitag objasnil jejich podrobnou strukturu a možnost spolupodílet se na jejich 
tvorbě jednotlivými jednotami a členy ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav přípravy nového 
webu ČsOL a ukládá PRV ČsOL pokračovat v realizaci. 
Hlasování: 41 – 0 - 0  
  

b) nadační fond ČsOL 
Br. J. Sitta informoval o založení Nadačního fondu Legie 100, o tom, že Nadační fond 
je schválen a proběhlo 1. jednání správní rady Nadačního fondu. 
Usnesení: RV ČsOL bere informaci o založení NF Legie na vědomí. 
Hlasování: 41 – 0 - 0  
 

c) časopis ČsOL 
Br. J. Sitta seznámil RV ČsOL s přípravou a organizací časopisu a požádal 
šéfredaktora br. L. Lenka o bližší informace. Tento RV ČsOL informoval o tom, že 
časopis Legionářský směr bude prozatím čtvrtletník s cca 32 stránkami. Tématika je 
zaměřená na oblasti Historie 1. odboje, Historie 2. odboje, Novodobé mise AČR, 
Současná činnost ČsOL, AČR, Spřátelené organizace a další zajímavosti z historie.     
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav přípravy nového 
časopisu ČsOL a ukládá PRV ČsOL pokračovat v realizaci. Předsedům jednot 
ukládá vybrat z jednoty vhodného zájemce – dopisovatele za jednotu. Iniciály a 
kontakt předat br. L. Lenkovi. 
Hlasování: 40 – 0 - 1  
 
Odchod br. Janouch v 13,55 hod 
 

d) harmonogram projektu Legie 100 
Br. J. Sitta podrobně seznámil RV ČsOL s harmonogramem činnosti Legie 100. 
S plánováním a zabezpečováním jednotlivých akcí, výstav, přednáškových činností 
atd. v rámci projektu Legie 100 jakož i se složením řízení projektu Legie 100 
v jednotlivých oborech. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předložený harmonogram projektu 
Legie 100 a ukládá předložit aktualizaci pro rok 2013 v rámci finančního rozpočtu 
na posledním jednání RV v letošním roce. Dále bere na vědomí navrženou 
organizační strukturu projektu. Dále ukládá členům RV: 

- seznámit se s předloženým harmonogramem projektu Legie 100 
- seznámit členy jednot s předloženým harmonogramem projektu Legie 100 
- zájemce o účast v organizační struktuře projektu zaregistrovat a předat jejich 

nacionále včetně kontaktu na vedení ČsOL, k rukám br. J. Charfreitaga 
- informovat o projektu Legie 100 potenciální partnery (místní správa a 

samospráva, školy, muzea, o. s., podnikatelské subjekty) 
- rozpracovat a navrhnout doplnění projektu o akce na místní úrovni, případně 

o akce na úrovni celorepublikové 
- navrhnout jeho upřesnění a doplnění o další myšlenky  

a to do 15. 10. 2012. 
 



Vedení projektu ukládá zpracovat informační materiál o Projektu Legie 100, tak aby 
mohl být využit předsedy jednot na místní úrovni. 
RV ČsOL ukládá vedení projektu tato upřesnění a doplnění zapracovat do 
harmonogramu a aktualizovat jej do konce roku 2012.   
Hlasování: 38 – 0 -2  
 

e) komise pro vlasteneckou výchovu 
Br. F. Gábor seznámil RV ČsOL s návrhem statutu komise pro vlasteneckou výchovu 
– viz příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje zřízení komise pro vlasteneckou 
výchovu. RV ČsOL schvaluje předsedu komise br. P. Skácela. 
Hlasování: 39 – 0 - 1  
 
ad 11) závěr 
Br. Budinský poděkoval členům RV ČsOL za účast a jednání v 14,30 hod ukončil. 
 
Zapsal: sstr. Andrea Lejtnarová 
 
Zápis ověřil: br. F. Gábor 
 
 


