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Zasedání Republikového výboru ČsOL 
 dne 24. 10. 2015 

 
Přítomni:  
Br. P. Budinský, br. J. Sitta, br. J. Kux, br. S. Švidek, br. P. Majer, br. J. Vegner, br. J. 
Mareček, br. J. Držmíšek, br. R. Lysoněk, br. F. Bobek, br. V. Janouch, br. M. Čajdík, 
br. K. Ludvík, br. V. Seidl, sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, br. T. Pilvousek, br. V. 
Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. M. Žuffa - Kunčo, br. V. Krejčí, br. J. Ryška, sstr. 
S. Tůmová, br. F. Pobořil, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič, br. P. Kunštát, 
sstr. L. Benešová, br. M. Těšinský, br. J. Vlasák, sstr. L. Šnajdrová, br. M. Mojžíš, br. Z. 
Hruška, br. M. Marek, br. V. Urban, br. J. Sobota, br. Z. Pavlík, br. L. Paleček, br. J. 
Hovorka (41) 
Br. P. Vanek byl schválen řádným členem RV od bodu 6. 
 
Příchozí v průběhu zasedání: br. F. Gábor (10,17hod), br. J. Novák (10,25hod), br. V. 
Kuchynka (10,44hod) - V sále přítomno 45 členů RV 
 
Za ÚRK: 
br. J. Bujňák 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 10,10 hod.  
 
ad 2) Br. P. Budinský 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: 41 - 0 - 0 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. M. Mojžíše a br. P. Budinského. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele zápisu br. M. Mojžíše a br. P. 
Budinského. 
Hlasování: 41 - 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: 40 – 0 - 1 
 
- v 10,17 hod příchod br. F. Gábor - přítomno 42 hlasujících členů RV 

 
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: 42 – 0 - 0 
 
ad 4) Schválení hostů 
Br. J. Sitta požádal členy RV o schválení hostů:  
Sstr. A. Lejtnarová, sstr. D. Nosková, sstr. Z. Palová, br. J. Filip, br. J. Zelenka, br. I. 
Novotný, br. J. Toman, br. P. Vanek (pouze do bodu 6, poté mezi členy RV), br. E. 
Panák, br. L. Lexa, br. J. Doškář, br. J. Bacílek, br. M. Ječmen, br. M. Svitek, br. V. 
Plesník, br. M. Zeman, br. S. Pítr, br. R. Trávnický, br. J. Železný, br. R. Vorel, br. J. 
Falář, br. T. Netopil, sstr. M. Ludvíková, br. V. Dorin, (26)  
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.  
Hlasování: 42 – 0 – 0 
 
ad 5) Schválení programu 
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. Příprava řádného Republikového sněmu 

a. Aktuální stav příprav 
i. Členské schůze jednot ČsOL 

ii. Návrh programu a scénáře s časovým harmonogramem pro 
konání sněmu 

b. Návrh novely stanov 
c. Návrh - jednací řád sněmu 
d. Návrh - volební řád sněmu 
e. Programové prohlášení 
f. Zpráva o činnosti 
g. Zpráva o hospodaření 

7. Poděkování za spolupráci v letech 2011-2015 
8. Ocenění 
9. Různé  

a. Br. Pavol Vanek 
b. Informace o plnění dotací 

10. Závěr 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program svého zasedání s 
úpravou. 
Hlasování: 42 - 0 - 0 
 
Na návrh br. P. Budinského a br. J. Sitty je přednostně projednán bod 9. 
 
ad 9) Různé 

a) Br. Pavol Vanek 
Br. J. Sitta seznámil členy RV ČsOL s tím, že br. P. Vanek měl pozastavenou činnost v 
republikovém výboru z důvodu nesplnění podmínky členství v republikovém 
výboru. Informoval, že br. P. Vanek se bránil soudně a tento soud vyhrál.  



Navrhl tedy na základě této skutečnosti schválení zpětvzetí br. P. Vanka do 
republikového výboru ČsOL. Br. J. Sitta vyzval přítomné k hlasování: 
Kdo je pro, aby se br. P. Vanek stal řádným členem republikového výboru. 
Hlasování: 42 - 0 - 0 
 
Br. J. Sitta vyzval zapisovatele k přepsání br. P. Vanka z hostů mezi členy RV s 
právem hlasování - přítomno 43 členů RV. 
 
- v 10,25 hod příchod br. J. Novák - přítomno 44 hlasujících členů RV 

 
b) Informace o plnění dotací 

Br. M. Mojžíš informoval členy RV ČsOL, že do konce roku zbývají cca 2 měsíce a 
ještě zůstává několik akcí k vyúčtování. Upozornil na důležitost odevzdání 
veškerých dokladů k vyúčtování z akcí do 30. 11. 2015, kromě výjimek a to jednot, 
které mají akce naplánované na prosinec. Sdělil, že s těmito jednotami bude 
vyúčtování řešit osobně. Totéž platí pro odevzdání žádostí o sociálně zdravotní 
podporu, které musí být doručeny na sekretariát ČsOL nejpozději 25. 11. 2015. Po 
tomto datu nebude možné žádosti zpracovat a budou vráceny zpět do jednot. 
Následně seznámil s jednotami, které dosud neodevzdali vyúčtování za již 
uskutečněné akce, jsou to ve střeleckých soutěžích jednota Ostrava 1, Jindřichův 
Hradec, dále Ostrava2, Moravskoslezský kraj a Hradec Králové ještě nenahlásili 
termín střeleckých soutěží, jednota Valtice nemá doúčtovanou akci Růže pro válečné 
veterány, mezi jednoty, které nemají některou z akcí doúčtovanou dále patří Mladá 
Boleslav, Strakonice, Brno 1, Olomoucký kraj, Rudná, Liberec. Br. J. Sitta připomněl 
usnesení republikového výboru z minulých let, které říká, že jednota, která není 
schopna včas vyúčtovat akce za probíhající rok nezíská v následujícím roce finanční 
podporu z obce. 
Usnesení: RV ČsOL vzal informaci br. M. Mojžíše na vědomí, ukládá předsedům 
jednot, které nedodali včas vyúčtování takto učinit do 15. 11. 2015 a všichni ostatní 
do 30. 11. 2015. 
Hlasování: 44 - 0 - 0 
 
- v 10,44 hod příchod br. V. Kuchynka - přítomno 45 hlasujících členů RV 
 
ad 6) Příprava řádného Republikového sněmu 

a) Aktuální stav příprav 
i. Členské schůze jednot ČsOL 

Br. P. Hozlár informoval o aktuálním stavu příprav sněmu 2015, seznámil s výsledky 
hlášení z členských schůzí v jednotách, na kterých byli voleni delegáti a hosté na 
sněm, členové a náhradníci do republikového výboru, jednoty se dále vyjadřovali ke 
stanovám a k jednotné kandidátce. Sdělil, že na výzvu zaslanou do jednot došlo na 
ústředí celkem 71 hlášení z jednot. Jednotnou kandidátku podporuje 64 jednot, 2 
jednoty s ní nesouhlasí a zbytek jednot se nevyjádřilo. Jmenoval jednoty, které 
podklady vůbec nedodali a jsou to České Budějovice, Kraj Vysočina, Praha 10 a 
Rudná. Dále informoval, že je navrženo 65 členů RV a další náhradníci dle návrhů z 
jednot. Sdělil, že ke stanovám se vyjádřilo 73 jednot, z toho variantu délky volebního 
období v jednotách podpořili jednoty následovně: 

 pro 1 rok - 9 jednot 

 pro 2 roky - 12 jednot 

 pro 4 roky - 32 jednot 



20 jednot se nevyjádřilo. 
Na základě vyjádření jednot, které je přílohou zápisu, je zpracovaná jednotná 
kandidátka, s tím, že je doplněna o příslušnost k jednotě u volených orgánů, dále 
jsou podle návrhů jednot doplněni náhradníci členů RV. Seznámil s členy, kteří 
nesplňují kariérní řád s ohledem na délku členství v ČsOL, jsou to zástupci jednoty 
Břeclav, Děčín, Hodonín, Chrudim, Teplice.  
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informace o aktuálním stavu příprav 
republikového sněmu, dále bere na vědomí informaci, že v jednotné kandidátce 
někteří kandidáti nesplňují kariérní řád ČsOL a ukládá podat jednotám, které 
navrhli nevhodného kandidáta informaci, s tím aby doložili oprávněnost svého 
návrhu.  
Hlasování: 44 - 0 - 1 
 

ii. Návrh programu a scénáře s časovým harmonogramem pro 
konání sněmu 

Br. P. Hozlár seznámil RV ČsOL s návrhem programu řádného republikového 
sněmu a podrobně rozpracovaným harmonogramem sněmu - viz příloha zápisu. 
Následně program a harmonogram podrobně rozebral. Dále byla projednána 
možnost ponechat státní vlajku po dobu zasedání sněmu v sále. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje předložený návrh programu a scénáře s 
časovým harmonogramem pro konání řádného Republikového sněmu dne 10. 11. a 
následně 11. 11. 2015.  
Hlasování: 45 - 0 - 0 
 
- v 10,57 hod odchod br. F. Gábor - přítomno 44 hlasujících členů RV 

 
b) Návrh novely stanov 

Br. J. Sitta připomněl, že stanovy již republikovým výborem prošly vyjma jediného 
bodu a to délka funkčního období funkcionářů jednoty. Jednoty dostali za úkol tento 
bod projednat na členských schůzích a výsledky zaslat na sekretariát. Br. P. Hozlár 
znovu připomněl výsledky z jednot (z bodu 6 a i) následovně: 

 varianta 1 - 1 rok - 9 jednot 

 varianta 2 - 2 roky - 12 jednot 

 varianta 3 - 4 roky - 32 jednot 
20 jednot se nevyjádřilo. 
Br. J. Sitta vyzval přítomné zástupce jednot, které se nevyjádřili, zda se chtějí nyní 
vyjádřit. Reakce zástupců jednot byla následující: 
Benešov - podporuje variantu 3 
Brno 2 - podporuje variantu 2 
Děčín - bez zástupce 
Praha hl. město - bez zástupce 
Horácko - bez zástupce 
Hostěradice - bez zástupce 
Chomutov - podporuje variantu 2 
Jičín - podporuje variantu 2 
Jihlava - bez zástupce 
Jihomoravský kraj - bez zástupce 
Kraj Vysočina - bez zástupce 
Královéhradecký kraj - bez zástupce 
Lanškroun - podporuje variantu 2 



Olomoucký kraj - bez zástupce 
Poděbrady - podporuje variantu 3 
Praha 10 - podporuje variantu 3 
Praha 2 - podporuje variantu 2 
Praha 9 - podporuje variantu 2 
Valtice - bez zástupce 
Po započtení vyjádření se přítomných zástupců jednot je podpora jednotlivých 
variant následující: 

 varianta 1 - 1 rok - 9 jednot 

 varianta 2 - 2 roky - 18 jednot 

 varianta 3 - 4 roky - 35 jednot 
nevyjádřilo se 11 jednot. 
Po diskusi br. J. Sitta přednesl návrh usnesení takto: 
Usnesení: RV ČsOL po diskusi předkládá sněmu na volební období kandidátů jednot 
variantu 3 a to 4 - leté volební období. 
Hlasování: 35 - 4 - 5 
 
Br. J. Sitta dále sdělil, že do stanov bude zapracováno 4 - leté volební období.  
 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje návrh stanov a ukládá jej předložit ke 
schválení řádnému Republikovému sněmu 2015. 
Hlasování: 44 - 0 - 0 
 

c) Návrh - jednací řád sněmu 
Br. P. Hozlár seznámil RV ČsOL s návrhem jednacího řádu sněmu - viz příloha 
zápisu. Informoval, že jednací řád bude zaslán delegátům společně s volebním 
řádem a pozvánkou na sněm. Dále sdělil všechny řádky a kapitoly byly řádně 
přečíslovány a jsou vyřešeny všechny gramatické chyby. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí jednací řád sněmu a ukládá 
předložit jej ke schválení řádnému Republikovému sněmu 2015. 
Hlasování: 44 - 0 - 0 
 

d) Návrh - volební řád sněmu 
Br. M. Mojžíš seznámil RV ČsOL s návrhem volebního řádu sněmu - viz příloha 
zápisu. Br. M. Mojžíš informoval, že při jeho zpracování se vycházelo z volebního 
řádu minulého sněmu, avšak na minulém sněmu bylo rozhodnuto o volbě aklamací. 
Nyní je volební řád daný tak, že je možné rozhodnout, zda hlasovat po jednotlivcích 
anebo aklamací, toto je možné rozhodnout už teď na zasedání RV anebo přímo na 
sněmu. Br. J. Sitta vznesl dotaz: Kdo by podpořil, aby byla do volebního řádu 
zapracována přímo volba aklamací?  
Hlasování: 41 - 0 - 3 
 
Br. J. Sitta na základě výsledku dotazu pověřil br. M. Mojžíše aby do volebního řádu 
zapracoval odstranění v čl. 4 odstavec 4.2.2. - 4.2.5.  
 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí volební řád sněmu, ukládá 
zapracovat připomínku a předložit ke schválení řádnému Republikovému sněmu 
2015. 
Hlasování: 42 - 0 - 2 
 
- v 11,24 hod návrat br. F. Gábor - přítomno 45 hlasujících členů RV 



e) Programové prohlášení 
Br. J. Sitta informoval, že materiál byl rozeslán předem a vyzval přítomné 
k případnému připomínkování. 
Usnesení 1: RV ČsOL po projednání schvaluje vyhodnocení programového 
prohlášení za období 2011 - 2015. 
Hlasování: 44 - 0 - 1 
 
Br. J. Sitta seznámil s návrhem programového prohlášení pro roky 2015- 2019, 
upozornil, že nově jsou zapracovaná tři základní sdělení ČsOL a to otázka mládeže, 
hlavně zdůraznění aktivit ČsOL vůči mládeži, dále skupina tzv. novodobých 
veteránů a příspěvek ČsOL k výchově občana pro obranu státu, čímž ČsOL reaguje 
na aktuální situaci kolem nás s výhledem do budoucna. Všechno ostatní vychází 
z toho, co již ČsOL dělá a rovněž z nesplněných úkolů z minulého období. Následně 
byl prodiskutován bod 1 c - Příprava občana k obraně státu. 
Br. J. Sitta vyzval přítomné k hlasování kdo je pro ponechání bodu 1 c: 
Hlasování: 38 - 1 - 5 
 
Br. T. Pilvousek navrhl doplnit bod "ČsOL se stane garantem důstojného průběhu 
oslav 100. výročí vzniku ČSR". Tato možnost byla následně prodiskutovaná a po 
diskuzi bylo navrženo upravit na ČsOL zásadním způsobem přispěje k důstojnému 
průběhu oslav 100. výročí vzniku ČSR. Br. J. Sitta nechal hlasovat kdo je pro 
zařazení bodu do kapitoly č. 1, v oblasti „Postavení obce ve společnosti“ písmeno 
ch, které se bude nazývat „ČsOL zásadním způsobem přispěje k důstojnému průběhu 
oslav 100. výročí založení ČSR“. 
Hlasování: 44 - 0 - 0 
 
Dále bylo na návrh br. M. Marka odsouhlaseno vyškrtnutí bodu „f“ týkající se 
krajských organizací. 
 
Usnesení 2: RV ČsOL po projednání schvaluje návrh programového prohlášení pro 
období 2015 - 2019 včetně připomínek a ukládá dokumenty předložit ke schválení 
řádnému Republikovému sněmu 2015. 
Hlasování: 43- 0 - 1 
 

f) Zpráva o činnosti 
Br. J. Sitta sdělil, že zpráva o činnosti je rozsáhlý a v tuto chvíli ještě rozpracovaný 
materiál, avšak přesto byl rozeslán členům RV k případnému připomínkování. 
Komise pro legislativu a vedoucí projektu POVV podklady do zprávy dodá dle 
domluvy v nejbližších dnech. Připomínky je možné v průběhu následujícího týdne 
dodat na ústředí. Následně seznámil RV ČsOL s částí zprávy o činnosti týkající se 
republikového výboru. Celá zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje zprávu o činnosti RV, bere na vědomí 
zprávu o činnosti za období 2011 - 2015, zprávu ukládá dopracovat a předložit ke 
schválení řádnému Republikovému sněmu 2015. 
Hlasování: 43 - 0 - 1 
 
 
 
 
 
 



g) Zpráva o hospodaření 
Br. M. Mojžíš seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za roky 2011 až 2015 - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje návrh zprávy o hospodaření RV, ukládá 
doplnit ji o připomínky a předložit ke schválení řádnému Republikovému sněmu 
2015. 
Hlasování: 44 - 0 - 0 
 
ad 7) Poděkování za spolupráci v letech 2011-2015 
Br. P. Budinský poděkoval členům RV ČsOL a ústředí ČsOL za práci v letech 2011 - 
2015, především za zvládání rozpočtu, dále vyslovil poděkování jednotám a to 
hlavně za zlepšující se výkaznictví za jednoty a jejich účetnictví. Br. J. Sitta rovněž 
poděkoval všem a vyhodnotil, že po stránce organizační, výkaznictví a schopnosti 
řízení si myslí, že ČsOL stala kompaktním celkem, který je propojen od jednot až po 
ústředí a je silnou organizací. 
Bod projednán bez usnesení. 
 
ad 8) Ocenění 
Br. J. Sitta vyzval k realizaci předání ocenění. Br. J. Vlasák, předseda komise pro 
navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělování odměn předal jednotlivá 
ocenění - viz příloha zápisu. 
Bod projednán bez usnesení. 
 
ad 9) Různé - bod byl, včetně podbodů projednán přednostně za bodem 4. 
 
ad 10) Závěr 
Br. P. Budinský poděkoval všem přítomným za účast a v 12,30 hod ukončil zasedání. 
 
Zapsala: sstr. A. Lejtnarová 
Zápis ověřil: br. M. Mojžíš a br. P. Budinský 


