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Zasedání Republikového výboru ČsOL 
 dne 12. 09. 2015 

 
Přítomni:  
Br. J. Sitta, sstr. A. Ditrichová, br. J. Kux, br. S. Švidek, br. P. Majer, br. J. Jarolím, br. J. 
Vegner, br. R. Lysoněk, br. F. Bobek, br. M. Čajdík, sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, 
br. V. Kuchynka, br. M. Beneš, br. A. Fiala, br. V. Krejčí, br. J. Ryška, sstr. S. Tůmová, 
br. F. Pobořil, br. I. Čiliak, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič, br. P. Kunštát, 
sstr. L. Benešová, br. M. Těšinský, br. J. Pokorný, br. M. Mojžíš, br. Z. Hruška, br. M. 
Marek, br. J. Kašpárek, br. J. Novák, br. J. Herain, br. J. Hovorka (34) 
V sále přítomno 34 členů RV. 
 
Příchozí v průběhu zasedání: br. P. Budinský, br. M. Žuffa - Kunčo (36) 
 
Za ÚRK: 
br. J. Bujňák 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 10.10 hod.  
 
ad 2) Br. J. Sitta přivítal všechny přítomné členy RV a hosty. Vyzval k určení 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. A. Lejtnarovou. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. A. Lejtnarovou. 
Hlasování: 34 - 0 - 0 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. J. Sittu. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele zápisu br. J. Sittu. 
Hlasování: 34 - 0 - 0 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů  
Br. J. Sitta navrhl mandátovou komisi v jednočlenném složení -  br. M. Mojžíš. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje mandátovou komisi v jednočlenném složení – br. M. 
Mojžíš. 
Hlasování:  33 – 0 - 1 
 
Br. J. Sitta navrhl návrhovou komisi v jednočlenném složení - br. J. Sitta. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném 
složení – br. J. Sitta. 
Hlasování:  34 – 0 - 0 
 
 
 
 



ad 4) Schválení hostů 
Br. J. Sitta požádal členy RV o schválení hostů:  
Sstr. A. Lejtnarová, sstr. D. Nosková, sstr. M. Lejtnarová, br. M. Borovička, br. J. 
Zelenka, sstr. M. Ludvíková, br. M. Pavelka, br. P. Vanek, br. E. Panák, br. O. Lacina, 
br. J. Bacílek, br. J. Charfreitag, br. M. Ječmen, br. M. Svitek, br. V. Plesník, br. S. Pítr, 
br. R. Trávnický, br. J. Železný, sstr. Z. Hofmanová, br. L. Kotek, sstr. E. Bartoňová, 
br. P. Sloboda, sstr. L. Táborská, br. R. Vorel, br. J. Falář, br. T. Netopil (26)  
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.  
Hlasování: 34 – 0 – 0 
 
- v 10,19 hod příchod br. P. Budinský - přítomno 35 hlasujících členů RV 
 
ad 5) Schválení programu 
Br. J. Sitta 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. Zpráva pracovního orgánu pro přípravu sněmu 
7. Projednání Jednotné kandidátky RV 
8. Projednání návrhu stanov ČsOL 
9. Kariérní řád ČsOL 
10. Výzva jednotám – úkoly k přípravě sněmu  
11. Různé 
12. Závěr 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program. 
Hlasování: 35 - 0 - 0 
 
Pro další část jednání byly rozdány samostatné hlasovací lístky a to tak aby každá z 
přítomných jednot měla své zastoupení v hlasování. 
 
Celkem je v sále přítomno 47 hlasujících zástupců jednot, kteří obdrželi hlasovací 
lístky a to: 
 
Br. J. Zelenka, sstr. M. Ludvíková, br. J. Jarolím, br. J. Kux, br. M. Pavelka, br. J. 
Vegner, br. P. Vanek, br. P. Majer, br. E. Panák, br. R. Vorel, br. R. Lysoněk, br. F. 
Bobek, br. J. Falář, br. M. Čajdík, br. K. Ludvík (zastoupen dle PM sstr. M. 
Ludvíkovou), sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, br. J. Bujňák, br. O. Lacina, br. M. 
Beneš, br. A. Fiala, sstr. E. Bartoňová, br. V. Krejčí, br. J. Ryška, br. F. Pobořil, br. I. 
Čiliak, br. J. Bacílek, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič, br. J. Charfreitag, br. 
P. Kunštát, br. J. Železný, br. T. Netopil, br. J. Pokorný, br. L. Kotek, br. M. Ječmen, 
br. M. Svitek,  br. M. Mojžíš, br. Z. Hruška, br. M. Marek, br. J. Kašpárek, br. J. 
Novák, br. J. Herain, br. V. Plesník, br. P. Sloboda, br. J. Hovorka (47) 
 
Příchozí v průběhu jednání - br. M. Žuffa - Kunčo (48) 
 



ad 6) Zpráva pracovního orgánu pro přípravu sněmu 
Br. P. Hozlár seznámil RV ČsOL se zprávou o činnosti pracovního orgánu pro 
přípravu sněmu - viz příloha zápisu. Sdělil, že pracovní orgán se sešel na svém 
zasedání dne 1. 9. 2015, na kterém byly projednány úkoly zadané RV ze dne 22. 8. 
2015. Hlavním bodem jednání bylo zapracování připomínek výborů jednot do stanov 
a kariérního řádu, tak aby tyto dokumenty byly v souladu s usnesením RV. Dále 
vyhodnotil, že výzvy jednotám - výborům jednot předalo v řádném termínu na 
sekretariát ČsOL 47 jednot ze 75 oprávněných. Jednotnou kandidátku podpořilo 32 
jednot (+ 13 jednot po dotazu br. J. Sitty na místě, při dnešním zasedání RV). 
Následně seznámil RV ČsOL s výhradami z jednot k jednotlivým kandidátům, s tím, 
že nejvíce, a to 11 jednot mělo výhradu k obsazení pozice v PRV kandidátem br. J. 
Vegnerem. Poté informoval, že pracovní orgán dále vyhodnotil připomínky ke znění 
stanov a k programovému prohlášení. Pracovní orgán na svém jednání připravil 
výzvu jednotám, která bude projednávána v bodě 10 dnešního programu. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předloženou zprávu pracovního orgánu pro 
přípravu sněmu. 
Hlasují členové RV. 
Hlasování: 35 - 0 - 0 

 
ad 7) Projednání jednotné kandidátky RV 
Br. J. Sitta zopakoval, že jak vyznělo ze zprávy přípravného výboru, tak jednotnou 
kandidátku podpořilo z přímého vyjádření 32 jednot a 13 jednot nyní na místě, tedy 
celkem 45 jednot. Jediný bod, kterým se nyní bude RV zabývat, je vyjádření 11 
jednot, které nesouhlasí s kandidaturou br. J. Vegnera. Těchto 11 jednot podmiňuje 
podporu jednotné kandidátky tím, že br. J. Vegner nebude do PRV ČsOL 
kandidovat. Br. J. Vegner se následně vyjádřil, že vzhledem ke svým aktivitám v 
dalších organizacích, jako jsou ČSBS a Společnost Ludvíka Svobody, a rovněž 
vzhledem ke své pracovní vytíženosti měl v úmyslu již minulosti požádat o uvolnění 
z kandidátky v PRV ČsOL a nyní tak činí. Br. J. Sitta následně sdělil, že v tuto chvíli 
je tedy podpora kandidátky vyšší o 11 hlasů, což je celkem 56 jednot. Upozornil na 
to, že v tuto chvíli není obsazena pozice člena PRV ČsOL vedoucí komise pro 
dohledání majetku.  V diskusi nebyl vznesen nový návrh na kandidáta na tuto pozici 
a bylo navrženo vyjádřit podporu druhému kandidátu z původního návrhu jednotné 
kandidátky, br. L. Palečkovi.  
Br. J. Sitta vyzval k hlasování o podpoře br. L. Palečka na předsedu komise pro 
dohledání majetku a současně na člena PRV ČsOL. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 41 - 1 - 5 
 
Br. J. Sitta následně sdělil, že další připomínky, kdy má pouze jedna z jednot 
připomínky ke kandidátovi z jednotné kandidátky řešeny nebudou. 
 
Br. J. Sitta po doplnění jednotné kandidátky o zvoleného br. L. Palečka, vznesl dotaz, 
kdo podpoří jednotnou kandidátku v tomto novém složení.   
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 44 - 1 - 2 
 
- v 11,02 hod příchod br. M. Žuffa - Kunčo - přítomno 36 hlasujících členů RV a 48 
zástupců jednot 
 



Usnesení: RV ČsOL ukládá projednat navrženou jednotnou kandidátku ČsOL 
členskými schůzemi jednot a výsledek předložit k projednání na příštím zasedání 
RV. 
Hlasují členové RV. 
Hlasování: 36 - 0 - 0 
 
ad 8) Projednání návrhu stanov ČsOL 
Br. J. Sitta poděkoval všem jednotám, které návrhy stanov připomínkovaly a rovněž 
komisi, která se zaslanými připomínkami zabývala, a vyzval br. M. Borovičku aby 
republikový výbor s návrhem stanov a připomínkami seznámil. Br. M. Borovička 
poděkoval jednotě Havířov a Litoměřice za velmi obsáhlé připomínky. Sdělil, že 
formulační připomínky zapracoval do stanov, koncepční připomínky následně 
podrobně v jednotlivých bodech projednal, včetně případných poznámek jednot - viz 
příloha zápisu. 
 
V otázce členství (připomínka č. M11 přílohy zápisu) bylo po diskusi hlasováno, zda 
zástupci jednot souhlasí se stávajícím zněním stanov hl. IV. odst. 2 písm. b).  
Hlasují zástupci jednot  
Hlasování: 35 - 9 - 4 
 
V otázce znovupřijetí člena ČsOL (připomínka č. M13 přílohy zápisu), kterému bylo 
členství zrušeno a člena, který své členství ukončil z vlastní vůle, bylo po diskusi 
hlasováno, zda zástupci jednot souhlasí s tím, že po znovupřijetí člena, který své 
členství ukončil na základě vlastního rozhodnutí, bude mít stejné benefity jako v 
době ukončení svého členství. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 0 - 48 - 0 
 
- v 11,33 hod odchod br. J. Švarc - přítomno 35 hlasujících členů RV a 47 zástupců 
jednot 
 
V otázce hlasovacího práva v republikovém výboru (připomínka č. M20 přílohy 
zápisu) v případě, že na zasedání není přítomen člen RV a je přítomen náhradník 
člena RV, bylo po diskusi hlasováno o zachování původního modelu, tzn., že 
náhradník nemá stejná hlasovací práva jako člen RV, tato práva nabývá ve chvíli, 
kdy se stane členem RV.  
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 40 - 5 - 2 
 
V otázce člena ústřední revizní komise a případného zaměstnaneckého vztahu k 
ČsOL (připomínka č. M26 přílohy zápisu) bylo po diskusi hlasováno o tom, že člen 
ÚRK nesmí být v žádném zaměstnaneckém vztahu k ČsOL. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 47 - 0 - 0 
 
V otázce rovnocenného postavení všech jednot ČsOL (připomínka č. M30 přílohy 
zápisu) bylo po diskusi hlasováno pro zachování rovnocenného postavení všech 
jednot a toho, že název jednoty nesmí vzbuzovat dojem nadřazenosti nad ostatními 
jednotami na základě územního či jiného principu.  
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 40 - 3 - 4 



 
V otázce délky funkčního období (připomínka č. M32 - M36 přílohy zápisu) bylo po 
diskusi v jednotlivých variantách hlasováno následovně. 
 
Funkční období dle varianty 5 - určí RV vnitřním předpisem. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 15 - 32 - 0 
 
Funkční období dle varianty 4 - si určí každá jednota vnitřním předpisem. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 6 - 41 - 0 
 
Funkční období dle varianty 3 - je 4 roky. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 10 - 37 - 0 
 
Funkční období dle varianty 2 - je 2 roky. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 2 - 45 - 0 
 
Funkční období dle varianty 1 - je 1 rok. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 19 - 28 - 0 
 
Br. J. Sitta informoval RV, že vzhledem k tomu, že nebyl schválen ani jeden z návrhů, 
je ještě možnost, že se touto problematikou budou jednoty zabývat na svých 
členských schůzích jako jedním z témat a pokud bude jedna z možností vybrána, 
bude tato předložena ke schválení na Sněm ČsOL. V opačném případě budou na 
Sněm ČsOL předloženy všechny varianty a teprve na Sněmu bude rozhodnuto, která 
z variant bude platná. 
 
V otázce krajských organizací (připomínka č. M37 přílohy zápisu) informoval br. M. 
Borovička, že v současné době je otázka krajských organizací ve struktuře ČsOL a ve 
stanovách nadbytečná a nechal hlasovat o tom, zda otázku krajských organizací ze 
stanov vyškrtnout a dále pokračovat na organizační struktuře "jednota - ústředí". 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 44 - 3 - 0 
 
V otázce hospodaření s majetkem (připomínka č. M45 přílohy zápisu) po diskusi a 
objasnění problematiky pořizování majetku nad 40.000Kč, kterého schvalování je v 
kompetenci RV ČsOL bylo hlasováno, že o koupi majetku nad 40.000 Kč rozhoduje 
pouze Sněm ČsOL.  
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 0 - 41 - 6  
 
 
 
 
 
 



Br. J. Sitta informoval RV, že v průběhu jednání byly předány br. M. Pavelkou 
připomínky ke stanovám jednotou Břeclav, kterými se bude zabývat, z důvodu 
pozdního předání, pracovní orgán pro přípravu sněmu a teprve potom budou 
případně předloženy k projednání republikovým výborem. 
Usnesení: RV ČsOL ukládá návrh stanov projednat na členských schůzích jednot 
ČsOL.  
Hlasují členové RV. 
Hlasování: 35 - 0 - 0  
 
- v 13,20 hod odchod br. A. Fiala - přítomno 34 hlasujících členů RV a 46 zástupců 
jednot 
 
ad 9) Kariérní řád ČsOL 
Br. J. Sitta připomněl přítomným, že součástí stanov je i příloha č. 1 Kariérní řád 
ČsOL. Tento byl na základě diskuse, která proběhla na minulém jednání RV upraven 
a následně se zněním Kariérního řádu přítomné seznámil - viz příloha zápisu.  
Br. J. Sitta vyzval přítomné k hlasování, zda kariérní řád ponechat. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 44 - 0 - 2 
 
Následně br. J. Sitta vyzval k hlasování, kdo by podpořil dnes přednesené znění 
Kariérního řádu. 
Hlasují zástupci jednot. 
Hlasování: 46 - 0 - 0 
 
Usnesení: RV ČsOL po projednání ukládá Kariérní řád zahrnout do stanov jako 
přílohu a projednat na členských schůzích v jednotách ČsOL. 
Hlasují členové RV. 
Hlasování: 33 - 0 - 1 
 
ad 10) Výzva jednotám - úkoly k přípravě sněmu 
Br. P. Hozlár seznámil přítomné s výzvou jednotám a požádal, aby všechny jednoty 
tuto výzvu projednaly na svých členských schůzích a vyjádřili se k návrhu jednotné 
kandidátky. Dále do jednotné kandidátky navrhly kandidáta za jednotu na člena RV 
a maximálně 2 náhradníky. Dále vyzval k vyjádření se k návrhu dnes projednaných 
stanov, ke zvolení delegáta na sněm, zvolení maximálně 2 hostů na sněm. Zaslání 
požadavku na ubytování delegáta a případných maximálně 2 hostů za jednotu. 
Zdůraznil, že delegát bude mít ubytování na Sněmu hrazené ČsOL, hosté budou mít 
hrazené ubytování cestou jednoty z prostředků jednot. Dále vyzval k zaslání 
požadavku pro vjezd a parkování v parkovacích prostorech dvora Památníku 
Vítkov, zaslání vyjádření k tématům programového prohlášení, rovněž celého zápisu 
z jednání členské schůze o projednání těchto požadovaných bodů. Informoval, že 
pracovní orgán pro přípravu sněmu se sejde v úterý 15. 9. 2015, výzvu doplní a 
nejpozději ve čtvrtek 17. 9. 2015 bude rozeslána do jednot. Zdůraznil, že jednotou 
zpracované podklady musí být doručeny na sekretariát ČsOL nejpozději do 12. 10. 
2015 do 12,00 hod. Požádal, aby se skutečně všechny jednoty vyjádřily a své 
podklady zaslaly.  
Br. J. Sitta rovněž požádal přítomné zástupce jednot o akceptování této výzvy a 
včasné zaslání podkladů na sekretariát. 
 
 



 
Usnesení: RV ČsOL po projednání ukládá v duchu předložených dokumentů vyzvat 
členské schůze jednot k vyjádření podpory jednotné kandidátky pro zasedání Sněmu 
2015, vyjádření k návrhu stanov, k zaslání návrhů témat a úkolů do programového 
prohlášení ČsOL na období 2015 - 2019 a své návrhy předložit na sekretariát ČsOL 
do 12,00 hod dne 12. 10. 2015. 
Hlasují členové RV. 
Hlasování: 34 - 0 - 0 
 
ad 11) Různé 
Neobsahuje žádný bod k projednání. 
 
ad 12) Závěr 
Br. P. Budinský poděkoval všem přítomným za účast a v 13,30 hod ukončil zasedání. 
 
Zapsala: sstr. A. Lejtnarová 
Zápis ověřil: br. J. Sitta 


