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Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 27. září 2016 
 

Přítomni:  
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Václav KUCHYNKA, br. Jiří VLASÁK, br. Tomáš 
PILVOUSEK, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Zdeněk HRUŠKA, br. Ladislav PALEČEK, br. František 
BOBEK, br. Pavel SKÁCEL 
 
Příchozí v průběhu zasedání: br. Tichomir MIRKOVIČ 
 
Hosté: 
P. Milan KREISINGER, br. Jiří CHARFREITAG, br. Stanislav PÍTR, ses. Marcela 
LUDVÍKOVÁ, br. Jaroslav SYROVÝ. 
 
Přísedící: 
Br. Jaroslav KULÍŠEK – Ústřední revizní komise 
 
ad 1) Zahájení 

Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:35 hod.  
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje zapisovatelkou zasedání sestru Marcelu Ludvíkovou. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 

 
ad 2) Schválení hostů 
         Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ požádal o schválení hostů. Jmenovitě viz výše. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí projednávaný stav plnění úkolů. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
ad 3) Schválení programu 
          Informace: Br. Pavel BUDINSKÝ přednesl návrh programu. 
 

Program zasedání PRV ČsOL dne 27. září 2016 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Plnění úkolů 
5) PRV per Rollam 
6) Správa nemovitosti 
7) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
b) Schválení faktur 
c) Stav plnění dotací 
d) Příspěvek - jednota Paříž 



8) Plány práce jednot na rok 2017 
9) Dotace 2017 
10) Soudní spory ČsOL 

a) Straimar Group s.r.o. 
b) Veolia 

11) Členská základna 
a) Noví členové 

12) Akce ČsOL 
13) Zpráva komise pro symboliku 
14) Směrnice pro vznik pobočných spolků 
15) Projekty 

a) Legie 100 
b) POVV 
c) Zámeček 

16) Výběrová řízení 
17) Nominace na akce 
18) Různé 
19) Závěr 
 
Usnesení: PRV  po projednání schvaluje program jednání. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
ad 4) Plnění úkolů 

Informace: Ses. Marcela LUDVÍKOVÁ přednesla stav plnění úkolů. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí projednávaný stav plnění úkolů. 
Hlasování: 14 – 0 – 0 

 
16:43 odešel br. Kuchynka – počet hlasujících 8 
 
ad 5) PRV per rollam 

Informace: K rozhodnutí PRV per rollam byl předložen návrh Výroční zprávy 
ČsOL za rok 2015. Hlasování PRV per rollam přijalo následující usnesení: 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje návrh Výroční zprávy ČsOL za rok 2015 a 
ukládá předložit na jednání RV ČsOL dne 27. 8. 2016. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere výsledky hlasování PRV ČsOL per rollam na 
vědomí. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 
ad 6) Správa nemovitosti 

Pan Kreisinger podal informace k následujícím pracím, které v hotelu Legie 
probíhají: 
 úpravy prostor Divadélka, 
 rekonstrukce kuchyňky. 
Dále pan Kreisinger informoval o podání žádosti MHMP na poskytnutí dotace pro 
výměnu oken hotelu Legie. 
Dále pan Kreisinger informoval o doručené nabídce na pronájem hotelu Legie a 
informoval, že dle rozhodnutí SO ČsOL osloví zájemce za účelem získání bližších 
informací. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. PRV ČsOL schvaluje 
záměr získání informací od potenciálního nájemce hotelu Legie. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 



ad 7) Ekonomická situace 
a) Stav účtů 

Informace: br. Milan MOJŽÍŠ seznámil přítomné se stavem účtů ke dni 19. 9. 
2016. 

Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 19. 9. 2016. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

b) Schválení faktur 
Informace: br. Milan MOJŽÍŠ předložil ke schválení faktury za uplynulé období 
- viz příloha zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

c) Stav plnění dotací 
Informace: Br. Mojžíš informoval o tom, že 4. 10. 2016 ve 14.00 hod. bude 
zahájena kontrola dotací ČsOL projektu Legie 100. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

d) Příspěvek - jednota Paříž 
Informace: Br. Mojžíš informoval o žádosti jednoty Paříž o vyplacení 
příspěvku na činnost jednoty pro letošní rok a příspěvku na údržbu pomníků 
čs. legionářů ve Francii. 

 
16:58 přišel br. Vlasák – počet hlasujících 9 

 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje vyplacení příspěvku na činnost jednoty Paříž ve výši 
500 € a vyplacení příspěvku 500 € na údržbu pomníků čs. legionářů ve Francii. 
Hlasování: 7 – 0 – 2  
 
ad 8) Plány práce jednot na rok 2017 

Informace: Br. Mojžíš informoval o stavu dodání plánů práce jednot na rok 
2016 a jejich zpracování pro MO ČR. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá urgovat 
jednoty, které stále nedodaly podklady pro plány práce 2017. PRV ČsOL ukládá 
komisi pro organizaci a řízení jednot předložit návrh na řešení situace v dlouhodobě 
neaktivních jednotách – Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj. 
Hlasování: 9 – 0 – 0  
 
17:10 přišel br. Mirkovič – počet hlasujících 10 
 
ad 9) Dotace 2017 

Informace: Br. Mojžíš předložil ke schválení zpracované žádosti o dotace MO 
ČR pro rok 2017. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje podání žádostí o dotace Ministerstva obrany ČR na 
rok 2017 a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 8 – 0 – 2  

 
ad 10) Soudní spory ČsOL 

a) Straimar Group s.r.o. 
Informace: Br. Mojžíš předložil rozsudek v kauze Straimar Group. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  

 
 



b) Veolia 
Informace: Br. Mojžíš informoval o stávajícím průběhu soudního sporu se 
spol. Veolia. 

Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci o aktuálním stavu soudního sporu s Veolií na 
vědomí, ukládá připravit odpověď společnosti Veolia, ve které bude návrh 
společnosti Veolia odmítnut a společnost Veolia bude vyzvána k předložení jiného 
smírčího návrhu. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  
 
ad 11) Členská základna 

a) Noví členové 
Informace: Ses. Marcela Ludvíková předložila seznam žadatelů o členství 
v ČsOL k registraci. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje z předloženého seznamu žadatelů 
přijetí nových členů splňujících podmínky ČsOL pro přijetí.   
Hlasování: 10 – 0 – 0  
 
ad 12) Akce ČsOL 

Informace: Br. Syrový informoval o stavu přípravy koncertu pro VV 
v Rudolfinu. Ses. Ludvíková informovala o průběhu přípravy cesty členů ČsOL 
do Anglie. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  

 
ad 13) Zpráva komise pro symboliku 

 a) Pokrývka hlavy 
Informace: Komise pro symboliku předkládá PRV ČsOL ke schválení návrh 
zavedení nové pokrývky hlavy ke stejnokroji člena ČsOL. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje zavedení nové pokrývky hlavy ke stejnokroji člena 
ČsOL ve formě černého baretu se sdruženým znakem odboje. 
Hlasování: 5 – 1 – 4 (návrh nebyl přijat) 

 b) Zásady nošení členského odznaku ČsOL 
Informace:  Komise pro symboliku předkládá PRV ČsOL ke schválení návrh 
zásad nošení členského odznaku ČsOL v následujícím znění: 

 Členský odznak je oprávněn užívat a nosit výhradně člen ČsOL. 
 Držitel odznaku musí při jeho užívání dbát, aby neutrpěla 
 důstojnost ČsOL. 
 Odznak musí být na stejnokroji ČsOL umístěn vždy na čestném 
 místě, na levé klopě saka. 
 Odznak musí být na civilním oděvu umístěn vždy na čestném místě, 
 na levé straně hrudi. 
 Osoby oprávněné užívat stejnokroj AČR umístí odznak na chlopni 
 pravé náprsní kapsy, na její levé straně. (VHÚ, Ev. Č. 40/48/2016-
 1241 ze dne 2. 5. 2016) 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje zásady nošení členského odznaku ČsOL a ukládá 
upřesnit formulaci nošení odznaku na civilním oděvu. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  

c) Loga jednot 
Informace: Komise pro symboliku jednoznačně nedoporučuje vznik a užívání 
jakýchkoliv regionálních znaků, symbolů, či loga. ČsOL si klade za cíl 
vystupovat navenek jako jednotná, snadno čitelná a důvěryhodná organizace. 



Znak ČsOL, její název a název jednoty je dle komise naprosto dostačující 
rozlišovací označení organizace, jak celku, tak konkrétních jednot. 

Usnesení: PRV ČsOL konstatuje, že oficiální znak (logo) ČsOL užívaný Ústředím i 
jednotami je znak (logo) ČsOL registrovaný pod ochrannou známkou č. 338724 u 
Úřadu průmyslového vlastnictví a je chráněn českým právem. Není možné ve znaku 
(logu) zavádět jednotami jakékoli změny, nebo vytvářet a užívat vlastní znaky 
(loga) jednot. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  

d) Nášivka ČsOL na oděvu člena ČsOL 
Informace: Komise pro symboliku navrhuje úpravu vzhledu nášivky na 
stejnokroje ČsOL do podoby odpovídající současnému schválenému znaku 
ČsOL. 

Usnesení: PRV ČsOL ukládá nahradit na stejnokroji člena ČsOL nášivky s dříve 
používaným znakem nášivkami s nově schváleným jednotným znakem ČsOL. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  
ad 14) Směrnice pro vznik pobočných spolků 
 
18:52 jednání opustil br. Paleček – počet hlasujících 9. 

 
Informace: Sněm ČsOL na základě žádosti jednoty Boletice zavedl do Stanov 
ČsOL možnost vytváření Pobočných spolků. Republikový výbor ČsOL pověřil 
br. Borovičku vypracováním směrnice pro vznik pobočných spolků.  
Důvodem žádosti jednoty Boletice je převedení pyrotechnické sbírky pod nově 
vzniklý spolek. S ohledem k tomu br. Borovička předkládá návrh Směrnice. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL po projednání neschvaluje znění směrnice pro vznik pobočných 
spolků a ukládá předložit RV ČsOL se zamítavým stanoviskem. 
Hlasování: 4 – 4 – 1(návrh nebyl přijat) 
 
Usnesení: PRV ČsOL vrací materiál zpět k projednání v komisi pro strategické 
plánování a včetně analýzy dopadů a případných rizik zavedení pobočných spolků 
v rámci ČsOL předložit na další jednání PRV ČsOL. PRV ČsOL konstatuje, že 
problematiku jednoty Boletice je třeba řešit jiným způsobem. 
Hlasování: 8 – 0 – 1  

 
ad 15) Projekty 

 
19:18 opustil jednání br. Skácel – počet hlasujících 8 
 

a) Legie 100 
Výroba obrněného vozu Zaamurec 
Informace: Br. Charfreitag informoval o možnosti získání vozu vhodného pro 
rekonstrukci na obrněný vůz Zaamurec. 

Usnesení: PRV ČsOL ukládá objednat studii proveditelnosti stavby repliky obrněného 
vozu, ukládá zahájit jednání s úkolem zajistit vhodný podvozek pro jeho stavbu a 
následně zadat vypracování projektové dokumentace. PRV ČsOL ukládá uhradit 
studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci z rozpočtu Legie 100. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Nákup parní lokomotivy 
Informace: Br. Charfreitag předložil ke schválení smlouvu o spolupráci se 
spol. IMC a kupní smlouvu na nákup parní lokomotivy pro další provoz 
v rámci Legiovlaku. 



Usnesení: PRV ČsOL schvaluje znění předložených smluv a ukládá podepsat smlouvu 
o spolupráci s IMC a následně ukládá podepsat kupní smlouvu na nákup parní 
lokomotivy. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 
Pomník Hradec Králové 
Informace: Br. Charfreitag předložil návrh obnovy pomníku padlých 
příslušníků 4. střeleckého pluku v Hradci Králové. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje realizaci obnovy pomníku padlých příslušníků 4. 
střeleckého pluku v Hradci Králové a ukládá dopracovat projektovou dokumentaci a 
předložit do konce listopadu žádost o dotaci na MO ČR. PRV ČsOL ukládá vyžádat 
stanovisko Správní rady NF k financování tohoto pomníku. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 
19:53 odchází br. Hruška – počet hlasujících 7 

 
b) POVV 

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil návrh projektu POVV na rok 2017. 
Br. Sitta přednesl námitku k výši platů zaměstnanců projektu POVV. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje projekt POVV na rok 2017 a ukládá 
podat žádost o dotaci na projekt POVV MO ČR a informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 6 – 1 – 0  

c) Zámeček 
Žádost o dotaci na záchranu kulturní památky 
Informace: Br. František Bobek informoval o chystaném podání žádosti o 
dotaci na záchranu kulturní památky. 
Br. Vlasák požádal o doplnění, jakým způsobem byly využity finanční 
prostředky a jaké práce byly provedeny na Zámečku za letošní rok. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá podat žádost o dotaci do 30. 
9. 2016 Ministerstvu kultury. 
Hlasování: 7 – 0 – 0  
 
ad 16) Výběrová řízení 

Informace: Br. Milan MOJŽÍŠ předložil ke schválení výběrová řízení za uplynulé 
období. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výsledky předložených výběrových 
řízení. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
 
Ad 17) Nominace na akce 

Informace: Ses. Marcela Ludvíková informovala o doručených pozvánkách a 
navrhla nominace - viz příloha. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje nominace na předložené akce. 
Hlasování: 7 – 0 – 0  
 
ad 18) Různé 

Revokace usnesení PRV ČsOL ve věci žádosti pí. Irvingové 
Informace: Br. Jindřich SITTA požádal PRV ČsOL o revokaci usnesení ve věci 
žádosti pí. Irvingové. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání revokuje usnesení z 12. dubna 2016, ukládá 
sekretariátu připravit dodatek smlouvy a prodloužit zapůjčení materiálu o rok. 
Hlasování: 5 – 1 – 1  



 
ad 19) Závěr 
Br. P. Budinský poděkoval přítomným a ukončil jednání v 20:45 hod. 
 
Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  
Schválil: br. Jiří Filip  


