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Zápis 
ze zasedání Republikového výboru ČsOL 

dne 13. 12. 2014 
 
 
Přítomni:  
br. J. Sitta, sstr. A. Ditrichová, br. F. Gábor, br. J. Kux, br. S. Švidek, br. J. Jarolím, br. J. 
Vegner, br.  J. Mareček, br. F. Bobek, br. V. Janouch, br. M. Čajdík, br. K. Černoch, br. 
K. Ludvík, br. J. Švarc, br. J. Szentkirályi, br. V. Kuchynka, br. T. Pilvousek, br. V. 
Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. V. Krejčí, br. J. Šimčík, br. J. Ryška, sstr. S. 
Tůmová, br. F. Pobořil, br. I. Čiliak, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič, br. P. 
Kunštát, br. M. Těšínský, br. M. Mojžíš, br. R. Marcín, br. M. Marek, br. J. Sobota, br. 
J. Novák, br. Z. Pavlík 
 
V sále je přítomno 37 členů RV, 16 hostů.  
 
Za ÚRK: 
br. J. Bujňák 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 10.25 hod.  
 
ad 2) Br. J. Sitta přivítal všechny přítomné členy RV, včetně hostů a vyzval k určení 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. Z. Palovou. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. Z. Palovou. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 
 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen br. J. Sitta. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele zápisu br. J. Sittu. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů  
Br. J. Sitta navrhl mandátovou komisi v jednočlenném složení, a to br. M. Mojžíše. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje mandátovou komisi v jednočlenném složení - br. M. 
Mojžíše. 
Hlasování:  36 – 0 - 1 
 
Br. J. Sitta navrhl návrhovou komisi v jednočlenném složení, a to br. J. Sittu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném 
složení – br. J. Sittu. 
Hlasování:  35– 1 - 1 
 
 



ad 4) Schválení hostů 
Br. J. Sitta požádal členy RV o schválení hostů:  
sstr. D. Nosková, sstr. Z. Palová, br. F. Procházka, br. J. Zelenka, br. V. Prokop, sstr. 
V. Kubáčová, br. V. Vaněk, br. P. Vanek, br. E. Panák, br. J. Falář, br. B. Bubník, br. J. 
Železný, br. T. Netopil, br. P. Říha, br. R. Trávnický, br. M. Šimek 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 
 
ad 5) Br. J. Sitta předložil připravený program a požádal členy RV o jeho schválení.   
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Volba pracovních orgánů 
4. Schválení hostů 
5. Schválení programu 
6. Ekonomická situace 

a) Stav účtu 

b) Čerpání rozpočtu 1 – 10/2014 

c) Čerpání dotací 2014 

d) Dotace 2014 – II. výzva 
7. Příprava sněmu 

a) Systém 
b) Termín 
c) Místo 
d) Harmonogram 
e) Směrnice 

8. Výroční zpráva 2013 
9. Žádosti o dotace 2015 
10.  Plán činnosti 2015 
11. Rozpočet 2015 
12. Termíny zasedání 2015 
13. Blok předsedů jednot 

a. Čerpání sociálně-zdravotní pomoci – SZK 
b. Ústní informace o projektech 2014 

i. Zahájení Projektu Legie 100 
ii. Zámeček Pardubice 

iii. Projekt zdravotní prevence 
c. Ocenění 

14. Různé 
15. Poděkování za činnost členům orgánu v roce 2014 
16. Závěr 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program.  
Hlasování: 37 - 0 – 0 
 

ad 6) Ekonomická situace 
a) Stav účtu 

Br. M. Mojžíš seznámil RV ČsOL se stavem účtů ke dni 20. 11. 2014 - viz příloha 
zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 20. 11. 2014. 
Hlasování:  37 – 0 - 0 



b) Čerpání rozpočtu 1 – 10/ 2014  

Br. M. Mojžíš vyhodnotil plnění rozpočtu za období 1 – 10/2014 po jednotlivých 
oblastech jako jsou provoz, činnost ČsOL, jednotlivé projekty, činnost komisí, 
investice, daně a závazky ve výdajové části a dále pak nájemné a ostatní v příjmové 
části. Vyhodnotil aktivitu jednot v otázce získávání dotací. Přehled s plněním 
rozpočtu je přílohou zápisu. Jednotám připomněl důležitost včasného vyúčtovávání 
akcí. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání rozpočtu za období 1 – 10/ 2014. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 

 

c) Čerpání dotací 

Br. M. Mojžíš informoval RV ČsOL o stavu čerpání dotací v oblasti podpora sportu a 
branné výchovy, fond rozvoje vojenských tradic a podpory činnosti. Apeloval na 
jednoty, které měnily termíny jednotlivých akcí, aby tyto akce v daných termínech 
uskutečnily. Dále apeloval na všechny, kteří dosud nevyúčtovali uskutečněné akce, 
aby tak učinili nejpozději v termínu 15. - 17. 12. 2014. Upozornil na fakt, že čerpání 
dotací (měst, krajů i MO) se uzavírá do konce kalendářního roku, včetně proplacení. 
Upozornil na skutečnost, že v případě nedodání dokladů v uvedeném termínu 
nejsou náklady v novém roce uznatelné a nelze je tak v lednu 2015 proplácet.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí informaci o stavu čerpání dotací 
2014 a ukládá jednotám dodržovat termíny pro odevzdání vyhodnocení jednotlivých 
dotací. 
Hlasování: 37 – 0 – 0 

 

d) Dotace 2014 – II. výzva 

Br. M. Mojžíš informoval RV ČsOL o tom, že Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo II. 
kolo výběrového řízení programu „Podpora tradic“, v rámci něhož podala ČsOL 
v souladu se zadáním žádost o dotaci na rekonstrukci Legiovlaku. Dle informací br. 
M. Mojžíše, přijala komise MO ČR během svého prosincového zasedání usnesení, dle 
něhož by mělo být žádosti ČsOL vyhověno, na oficiální vyjádření MO ČR se zatím 
čeká.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v II. výzvě a 
v případě jejího schválení ukládá připravit revizi rozpočtu. 
Hlasování: 37 – 0 – 0 

 
ad 7) Příprava sněmu 

a) Systém 
Br. J. Sitta připomněl výzvu výborům jednot, zda si přejí uskutečnit následující sněm 
ČsOL v režii sněmů uskutečněných před rokem 2011, či v roce 2011, a to 
s následujícím výsledkem:  
49 jednot se vyjádřilo pro to, aby byl sněm připraven ve stejné režii, jako se 
připravoval v roce 2011 a 15 jednot v systému režie, v níž se sněm připravoval před 
rokem 2011. Na základě výsledku průzkumu se následující sněm připraví ve 
stejné režii, jako tomu bylo v roce 2011. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje systém přípravy sněmu ČsOL.  
Hlasování: 37 – 0 – 0 

 

 

 



b) Termín 
Br. J. Sitta informoval RV ČsOL, že termín sněmu by měl být dle roku 2011 na 
přelomu května a června 2015.  Na základě projednání termínu na PRV však jeho 
jménem navrhuje uskutečnit sněm na dny 11. 11. 2015 – slavnostní část sněmu v den 
Válečných veteránů a 12. 11. 2015 – pracovní část sněmu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje termín konání sněmu ČsOL na dny 11. a 
12. 11. 2015 
Hlasování: 35 – 0 – 2 

 

c) Místo 
Br. J. Sitta navrhl jako místo pro konání sněmu Národní památník na Vítkově. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje místo konání sněmu Národní památník 
na Vítkově. 
Hlasování: 37 – 0 – 0 

 

d) Harmonogram 
Br. Sitta bod stahuje z pořadu jednání. 
(Bude sestaven na prvním jednání RV v roce 2015.) 

 
e) Směrnice 

Br. J. Sitta informoval členy RV o tom, že pokud by byl přijat nový termín konání 
sněmu (11. a 12. listopadu 2015), je nutné upravit termíny v harmonogramu 
následujícím způsobem: 
bod 4b) posun termínu na září 2015 
bod 4c) uskutečnění do 30. září 2015 
bod 6) nejdříve po konání sněmu, tedy nejdříve na konci roku 2015 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje směrnici pro přípravu sněmu v roce 
2015, a to včetně uvedených změn. 
Hlasování: 36 – 0 – 1 
 

ad 8) Výroční zpráva 2013 

Br. Mojžíš předložil RV ČsOL k případnému připomínkování Výroční zprávu 2013 a 
podotkl, že materiál byl předem rozeslán k prostudování všem členům RV.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje výroční zprávu za rok 2013 v plném 
rozsahu. 
Hlasování: 36 – 1 - 0 

 

ad 9) Žádosti o dotace 2015 

Br. Mojžíš připomněl termín odevzdání žádostí o dotace, který byl stanoven do 
konce měsíce září 2014. Shrnul, že za ČsOL bylo podáno celkem 69 žádostí o dotace 
na Ministerstvo obrany ČR. Dále Br. Mojžíš informoval o tom, že do první třetiny 
roku 2015 by měly být známy výsledky. V závěru br. Mojžíš požádal přítomné, aby 
jednoty podávaly reálné požadavky o dotace, poněvadž se stává, že jednoty mají 
mnohdy problém obdržené peníze vyčerpat. Br. Sitta jménem RV ČsOL poděkoval 
těm, kteří žádosti podávají, i těm, kteří je následně vyúčtovávají. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje podání žádostí a realizaci projektů 
s podporou dotací pro rok 2015. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 

 

 



ad 10) Plán činnosti 2015 

Br. Mojžíš informoval o akcích pořádaných ČsOL a MO a přednesl plán na rok 2015 – 
viz příloha. Dále vyzval k zamyšlení nad faktem, že v některých případech je ČsOL 
jako přizvaná organizace, nikoliv jako hlavní organizátor. Nakonec br. Mojžíš 
požádal jednoty, aby důsledně vyúčtovávaly své akce a podávaly podklady 
v souladu s pokyny a ve stanovených termínech. Br. Sitta v této souvislosti 
informoval o novém projektu „Vlčí máky“ a doplnil, že podrobný plán projektu 
bude představen v únoru 2015 během jednání PRV. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje plán činnosti ČsOL pro rok 2015 
v bodech 1, 2, 3, 5 a 6. Bod č. 4 – akce jednot – bude projednán dodatečně. 
Hlasování: 37 – 0 - 0 

 

ad 11) Rozpočet 2015 

Br. Mojžíš informoval o navýšení rozpočtu o 25 procent a vysvětlil to nárůstem počtu 
projektů ČsOL i přibývající podporou a počtem partnerů jednotlivých projektů. 
Zbylé položky rozpočtu zrekapituloval a odkázal na přílohu, kterou přítomní 
obdrželi. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje rozpočet ČsOL pro rok 2015 v základní 
variantě. Bere na vědomí variantu optimální a ukládá předložit ji k projednání a 
schválení na další jednání RV. 
Hlasování: 36 – 0 - 1 

 

ad 12) Termíny zasedání 2015 

Br. Procházka seznámil s termíny zasedání na rok 2015 – viz příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje termíny zasedání volených orgánů 
v roce 2015. 
Hlasování: 35 – 1 - 1 

 

ad 13) Blok předsedů jednot 

a) Čerpání sociálně-zdravotní pomoci - SZK 
Sstr. Ditrichová informovala o dosavadních 2 proběhlých etapách čerpání sociálně-
zdravotní pomoci a uvedla následující stav: 
první etapa – bylo zpracováno 81 žádostí, a žadatelům bylo proplaceno celkem 
130 967,-Kč 
druhá etapa – bylo zpracováno 231 žádostí, a žadatelům bylo proplaceno celkem 
279 826,-Kč 
Dále upozornila na to, že některé žádosti nepřicházejí kompletní, nejsou v dostatečné 
výši nad 200,-Kč, a že ve věkové hranici nad 65 let je přiznaný příspěvek 2 000,-
Kč/rok. Ke třetí etapě, kterou předkládá ke schválení, uvedla, že žadatelům budou 
proplaceny peníze pouze za léky. Br. Sitta doplnil informaci o významné pomoci 
krajů Jihomoravského a Středočeského, které pomohly projekt sociálně-zdravotní 
pomoci v roce 2014 financovat.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání sociálně-zdravotní pomoci ve 3. 
etapě. 
Hlasování: 37– 0 - 0 

 

 

 

 



b) Ústní informace o projektech 2014 
i. Zahájení Projektu Legie 100 

Br. Sitta informoval o oficiálním zahájení projektu Legie 100 ve dnech 9. a 11. října 
2014, o mediálním úspěchu zahájení i celkovém úspěchu celé expozice „Legiovlak“, 
jež ve dnech 11. – 30. října probíhala na Nákladovém nádraží Žižkov. Zároveň 
poděkoval všem organizátorům akce. Br. Mojžíš na úspěch akce navázal informací, 
že místopředseda ČsOL, br. Sitta, obdržel za projekt Legie 100 od ministra obrany ČR 
ocenění „Zlatá lípa“. 
 

ii. Zámeček Pardubice 
Br. Sitta připomněl uzavřené memorandum, na jehož základě byl Zámeček 
Pardubice převeden z majetku spol. Foxconn CZ, s.r.o. do majetku ČsOL. Následně 
seznámil s průběhem administrativních náležitostí a slavnostního předávání. Dále 
uvedl, že projekt Zámeček chce vést jako „otevřený projekt“ a vybídl všechny 
zájemce, kteří by se chtěli angažovat na jeho obnově, aby se do projektu zapojili. 
 

iii. Projekt zdravotní prevence 
Sstr. Ditrichová připomněla, že od července 2012 je možné v Motolské nemocnici 
absolvovat kompletní preventivní vyšetření a vyhodnotila tento projekt jako velice 
úspěšný. Dále uvedla, že ke konci roku 2014 absolvovalo zmíněné vyšetření celkem 
302 zájemců. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí uvedené informace k bodům b) i – 
iii a ukládá svým delegátům sdělit členům jednot tyto informace a možnost 
kompletního vyšetření viz bod b) iii.  
Hlasování: 37– 0 - 0 

 
c) Ocenění 

Br. Mojžíš přednesl návrhy na ocenění za: 

- publikační činnost: br. Trávníček, br. Filip, br. Hudák (kniha) 

- činnost jednot: br. Pilvousek, br. Ludvík, br. Krejčí, br. Bobek, br. Švarc (lvíček do 
klopy) 

- činnost v projektech a vedení projektů: 
SZK: sstr. Ditrichová (lvíček do klopy) 
POVV: br. Skácel (lvíček do klopy) 
P L100: br. Charfreitag (lvíček do klopy) 
Komise pro symboliku a obnovu tradic: br. Mirkovič (lvíček do klopy) 
 

ad 14) Různé 

Bod neobsahuje žádné podklady k projednání. 

 

ad 15) Poděkování za činnost členům orgánu v roce 2014 

Br. Sitta poděkoval všem přítomným za účast. 
 
ad 16) Závěr 

Jednání br. Sitta ukončil v 13,15 hod.  

 
Zapsal: sstr. Z. Palová 
Schválil: br. J. Sitta 


