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Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 6. června 2017 
 

Přítomní: br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Tichomir MIRKOVIČ, br. Václav 
KUCHYNKA, br. Jiří VLASÁK, br. Tomáš PILVOUSEK, br. Milan MOJŽÍŠ, ses. Alena 
DITRICHOVÁ, br. Tomáš JAMBOR, br. Zdeněk HRUŠKA, br. Pavel SKÁCEL, br. František 
BOBEK, br. Ladislav PALEČEK, ses. Eva ARMEANOVÁ. 
 
Hosté: br. Jiří FILIP, ses. Marcela LUDVÍKOVÁ, p. Milan KREISINGER, br. Viktor ŠINKOVEC. 
 

ad 1) Zahájení 
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání PRV ČsOL v 16:31 hod. 
 

ad 2) Schválení hostů 
 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje účast hostů br. Jiřího Filipa, ses. Marcely Ludvíkové, p. 
Milana Kreisinger a br. Viktora Šinkovce na svém zasedání. 
Hlasování: 13 – 0 – 1 
 

ad 3) Schválení programu 
Informace: Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání PRV ČsOL. 

 
Návrh programu 
 

1. Zahájení   
2. Schválení hostů 
3. Schválení programu 
4. Plnění úkolů  
5. Správa nemovitostí  
6. Ekonomická situace  

a) Stav účtů  
b) Schválení faktur   
c) Účetní uzávěrka, audit  

7. Pracovní skupina SO ČsOL  
8. Národní pouť ke Zborovu 
9. Členská základna - noví členové  
10. Projekty 

a) PoVV  
b) Legie 100  
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c) Zámeček 
d) Legionářský směr 

11. Komise 
a. Sociálně zdravotní komise  
b. Komise pro strategické plánování  

12. Ocenění  
13. Nabídka mobilních tarifů  
14. Výběrová řízení  
15. Nominace na akce 
16. Proběhlé akce 
17. Různé 
18. Pošta 
19. Závěr 

 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  
 
ad 4) Plnění úkolů 

Informace: Br. Jiří Filip předložil stav plnění úkolů za uplynulé období. 
Usnesení: PRV ČsOL bere stav plnění úkolů na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  

  
ad 5) Správa nemovitosti 

Informace: Pan Milan Kreisinger předložil informace k průběhu prací v Hotelu 
Legie – viz příloha zápisu.  

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  

ad 6) Ekonomická situace 
a) Stav účtů 

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil stav účtů k 30. 6. 2017. 
Usnesení: PRV ČsOL bere stav účtů na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  
 

b) Schválení faktur 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil faktury za uplynulé období ke schválení. 
Úkol: Doložit br. Jindřichu Sittovi smlouvu se sl. Simonou Houhovou. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 13 – 0 – 1  

 
c) Účetní uzávěrka a audit 

Informace: Br. Milan Mojžíš informoval přítomné o průběhu zpracování účetní 
uzávěrky ČsOL a následném auditu. 
Br. Jindřich Sitta se dotázal na možnost změny vedení účetnictví a hospodaření 
s finančními prostředky v jednotlivých jednotách. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá v rámci auditu 
navrhnout řešení situace účetnictví jednot. PRV ČsOL ukládá tyto návrhy předložit PRV ČsOL 
cestou SO ČsOL. (nehlasováno pro přijetí protinávrhu) 
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Návrh usnesení: PRV ČsOL po projednání bere informaci na vědomí a ukládá br. Pavlu 
Budinskému ve spolupráci s auditorem připravit návrh řešení vedení hospodaření jednot. 
(nehlasováno pro přijetí protinávrhu) 
 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere informaci na vědomí a ukládá br. Pavlu 
Budinskému ve spolupráci s auditorem připravit návrh řešení vedení hospodaření 
jednot. PRV ČsOL ukládá tyto návrhy předložit na další jednání PRV ČsOL cestou SO ČsOL. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  
 

ad 7) Pracovní skupina SO ČsOL 
Informace: SO ČsOL předkládá ke schválení změnu pracovní skupiny SO ČsOL: 
nový vedoucí projektu PoVV br. Pavel Šinkovec nahradí br. Pavla Skácela. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje změnu pracovní skupiny SO ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 2  
 

ad 8) Národní pouť ke Zborovu 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o stavu příprav Národní pouti ke Zborovu. 
Jednotlivým zájemcům o účast autobusových poutí byly odeslány závazné 
přihlášky a informace k cestě. Br. Milan Mojžíš rovněž předložil program Národní 
pouti. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  

ad 9) Členská základna - noví členové 
Informace: Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL za období 20. 
3. 2017–30. 5. 2017. Všichni žadatelé splňují podmínky pro vznik členství dle 
Stanov ČsOL. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje registraci přihlášek nově přijatých členů. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  

ad 10) Projekty 
a) PoVV 

Informace: Br. Viktor Šinkovec předložil protokol o předání funkce vedoucího 
projektu PoVV. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  
 

b) Legie 100 
Zborov 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o doprovodných akcích, které ČsOL pořádá 
ke 100. výročí bitvy u Zborova – Svíčky za padlé, Rekonstrukce bitvy, edice Pamětí 
ČsOL, speciální číslo Legionářského směru, putovní výstava Zborov, upomínkové 
předměty. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  

Legiovlak 
Informace: Br. Pavel Budinský informoval o posunu v jednáních o realizaci cesty 
Legiovlaku na Slovensko během letošního srpna a září – viz dopis gen. Macka 
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v příloze zápisu. Slovenské straně se nepodařilo zajistit dostatek finančních 
prostředků pro realizaci této cesty. 
Br. Milan Mojžíš doplnil, že vzhledem k této situaci, je třeba pozměnit financování 
projektu Legiovlak pro letošní rok, neboť pro cestu na Slovensko se počítalo 
s financováním provozu Legiovlaku od partnerů.  
Br. Jindřich Sitta se dotázal na to, o jakou sumu nákladů se jedná v případě provozu 
Legiovlaku v ČR a navrhl financovat chybějící prostředky pro zajištění Legiovlaku 
na Slovensku z rozpočtu ČsOL. 
Br. Jiří Charfreitag doplnil, že v tuto chvíli již nezbývá příliš mnoho času na 
připravení jízdy Legiovlaku po organizační stránce. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí a ukládá realizačnímu týmu dotázat 
se slovenské strany na možnou realizaci cesty v případě dofinancování chybějící 
částky 16.000 EUR z rozpočtu ČsOL a zpracovat provizorní plán na zajištění provozu 
Legiovlaku v měsících srpnu a září v České republice. PRV ČsOL ukládá zpracovat 
ekonomickou rozvahu obou variant a předložit na jednání SO ČsOL k přijetí 
rozhodnutí. 
Hlasování: 12 – 0 – 2  
 

c) Zámeček 
Informace: Br. Viktor Šinkovec předložil informace k Zámečku – viz příloha zápisu. 
Br. Pavel Skácel požádal o předložení záměru využití Zámečku v dalších letech.  
Br. Jindřich Sitta se dotazoval na plánovaný postup činnosti v rámci úprav věže. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. PRV ČsOL schvaluje 
předložený postup stavebních prací na věži Zámečku. 
Hlasování: 11 – 0 – 3 
 
19:06 hod. br. Pavel Skácel opustil jednání – počet hlasujících 13 
19:28 hod. br. Jiří Vlasák opustil jednání – počet hlasujících 12 
 

d) Legionářský směr 
Informace: Br. Jiří Filip předložil návrh SO ČsOL na nové složení redakční rady 
Legionářského směru – viz příloha zápisu. 
Br. Jindřich Sitta vznesl své námitky na nové obsazení redakční rady a dotázal se, 
zda se k tomuto návrh vyjádřila tisková a publikační komise ČsOL a započal 
diskuzi. 
Br. Tomáš Jambor se dotázal, kdo bude za co zodpovídat. Br. Jiří Filip informoval, 
že za vše zodpovídá šéfredaktor časopisu, tudíž br. Jiří Filip a redakční rada je 
pouze poradním orgánem. 
 

Diskuze k tomuto bodu byla přerušena v čase 19:25 hod. a byl projednán bod 12) Ocenění. 
Následně se pokračovalo v diskuzi a přistoupilo se k hlasování. Počet hlasujících 11. 
 
Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje nové složení redakční rady časopisu Legionářský směr 
vyjma br. Jaroslava Syrového. 
Hlasování: 2 – 0 – 9  

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložený návrh složení redakční rady Legionářského 
směru. 
Hlasování: 2 – 2 – 7   
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Návrh usnesení: Neschvaluje navrženou redakční radu, ukládá komisi pro tiskovou a 
publikační činnost a komisi historicko-dokumentační hledat nové složení redakční rady. 
Hlasování: 1 – 0 – 10 
 
Žádný z návrhů nebyl přijat. 
 
19:30 hod. br. Ladislav Paleček se vrátil k jednání – počet hlasujících 12. 
19:35 hod. br. Jindřich Sitta se vzdálil z jednání – počet hlasujících 11. 
 

ad 11) Komise 
a) Sociálně-zdravotní komise 

Informace: Ses. Alena Ditrichová předložila seznam doručených žádostí o 
poskytnutí SZP v 1. etapě roku 2017. Ses. Ditrichová požádala o jmenovité 
schválení následující žádosti: 

Ses. Žirovnická – 15 tis. Kč sociální výpomoc. 
 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení SZP dle předloženého seznamu a sociální 
výpomoc ses. Žirovnické ve výši 5 tis. Kč a ukládá k proplacení. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
 
19:45 hod. br. Jindřich Sitta se vrátil k jednání – počet hlasujících 12. 
19:48 hod. br. Tomáš Pilvousek se vzdálil z jednání – počet hlasujících 11. Projednání bodu 
bylo odloženo do návratu br. Pilvouska – 19:53 hod. – počet hlasujících 12. 
 
19:55 hod. br. Václav Kuchynka se vrátil k jednání. Počet hlasujících 11. 
 

b) Komise pro strategické plánování  
Informace: Br. Tomáš Pilvousek předložil návrh komise k řešení situace v jednotě 
Hostěradice – viz příloha zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL se ztotožňuje se stanoviskem komise a pověřuje členy jednoty 
Hostěradice, kteří nesplňují kariérní řád ČsOL, výkonem funkcí ve výboru jednoty 
Hostěradice. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 
19:26 hod. br. Ladislav Paleček se vzdálil z jednání - počet hlasujících 11 (bod 12 byl zařazen 
po přerušení diskuze k bodu 10d) Legionářský směr) 
 

ad 12) Ocenění 
Informace: Br. Jiří Vlasák předložil návrhy SO ČsOL na ocenění – viz příloha 
zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložené návrhy na ocenění. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
 

ad 13) Nabídka mobilních tarifů 
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil nabídky telefonních operátorů na služby 
mobilních komunikací – viz příloha zápisu. Br. Jiří Charfreitag informoval, že po 
vyhodnocení nabídek vychází výhodněji nabídka spol. Vodafone a proto navrhl 
prodloužit smlouvu se stávajícím poskytovatelem služeb. 
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Usnesení: PRV ČsOL ukládá prodloužit smlouvu se spol. Vodafone o jeden rok. 
Hlasování: 11 – 0 – 0   
 
19:52 hod. br. Václav Kuchynka se vzdálil z jednání – počet hlasujících 10  
 

ad 14) Výběrová řízení 
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil výsledky výběrových řízení za uplynulé 
období. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledky výběrových řízení. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  
 
19:55 hod. v jednání se vracíme k bodu 11b) Komise pro strategické plánování. 
20:06 hod. ses. Alena Ditrichová se vzdálila z jednání – počet hlasujících 11. 
 

ad 15) Nominace na akce 
Informace: Br. Jiří Filip předložil návrh nominací na akce v následujícím období. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje nominace. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
 
20:14 hod. ses. Alena Ditrichová se vrátila k jednání – počet hlasujících 12. 
 

ad 16) Proběhlé akce 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o proběhlé cestě do Buzuluku a do 
Wormhoutu. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

ad 17) Různé 
Br. Ladislav Paleček apeloval na urychlení zveřejňování zápisů z jednáních volených 
orgánů na webové stránky ČsOL. 
Br. Jindřich Sitta informoval, že Nadační fond Legie 100 vydal výroční zprávu za rok 2016. 
 
ad 18) Pošta 
 
ad 19) Závěr 
Br. Pavel Budinský poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 20:20 hod. 
 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

Schválil: br. Jiří Filip 


