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Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 
dne 15. srpna 2017 

 

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

ad 1) Zahájení 
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání PRV ČsOL v 16:35 hod. 
 

ad 2) Schválení hostů 
 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje účast hostů ses. Marcela LUDVÍKOVÁ, br. Jiří FILIP, br. 
Jiří CHARFREITAG, p. Milan KREISINGER, br. Jaroslav SYROVÝ, br. Viktor ŠINKOVEC, 
br. Petr TOLAR. na svém zasedání. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

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

1. Zahájení  - PB 
2. Schválení hostů - PB 
3. Schválení programu - PB 
4. Plnění úkolů - PB  
5. Správa nemovitosti - MK 
6. Ekonomická situace - MM 

a) Účetní uzávěrka 2016 
b) Audit účetní uzávěrky 2016 
c) Stav účtů  
d) Plnění rozpočtu ČsOL 1-6/2017 
e) Schválení faktur   
f) Uvolnění příspěvků na činnost do jednot 

7. Výroční zpráva ČsOL 2016 
8. Mimosoudní vyrovnání Veolia 
9. Členská základna - noví členové  - JF  
10. Projekty 
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a) PoVV - VŠ 
b) Zámeček – FB 
c) Legie 100 - JCH 
d) Orlík - JCH 

11. Komise 
a. Komise pro strategické plánování – TP 
b. Ústřední revizní komise - JK 

12. Výběrová řízení  
13. Akce ČsOL 

a) Národní pouť ke Zborovu 
b) Pouť do Itálie 
c) Cenotaph 2017 
d) Závody Republika a Mise 
e) SR – SNP a SIAF, Brezová, Dukla  
f) Návštěva z Buzuluku 
g) Pohřeb br. Jaroslava Klemeše 
h) Dny evropského dědictví Zámeček 

14. Program RV 
15. Nominace na akce 
16. Různé 

a) Kauza Dubec 
b) Komise HMHP 

17. Pošta 
18. Závěr 

 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 12 – 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: 12 – 0 – 0 

  
ad 5) Správa nemovitosti 

Informace: Pan Milan Kreisinger předložil informace k průběhu prací v Divadélku 
a stavu nemovitosti.  

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

ad 6) Ekonomická situace 
a) Účetní uzávěrka 2016 

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil zpracovanou účetní uzávěrku ČsOL za rok 
2016 a poskytl komentář. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou účetní uzávěrku ČsOL a ukládá předložit 
na následující jednání RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
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b) Audit účetní uzávěrky 2016 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil výsledky auditu účetní uzávěrky ČsOL a 
poskytl komentář. 
Br. Jindřich Sitta upozornil, že se nejedná o audit ale o zprávu nezávislého 
auditora o prověrce účetní uzávěrky.  

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou zprávu auditora účetní uzávěrky ČsOL a 
ukládá předložit na následující jednání RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 

 
c) Stav účtů 

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil stav účtů k 7. 8. 2017. Br. Pavel Budinský 
informoval o průběhu jednání o vyplacení schválené podpory ze státního 
rozpočtu ČR. 
Br. Jindřich Sitta se dotázal na případné zrušení málo používaných účtů ČsOL. Br. 
Milan Mojžíš vysvětlil, že tyto účty jsou vedeny zdarma a jsou využívány 
v průběhu roku pro některé samostatné akce ČsOL. 

Unesení: PRV ČsOL bere stav účtů na vědomí a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 

Br. Pavel Budinský informoval o průběhu jednání o vyplacení schválené podpory 
ze státního rozpočtu ČR. Zároveň informoval o jednání k možné podpoře pro rok 
2018. 

Usnesení: PRV ČsOL ukládá předsedovi ČsOL odeslat žádost Ministerstvu financí o 
podporu ve výši 10 mil. korun vč. 15 % spoluúčasti ČsOL na rok 2018. 
Hlasování: 10 – 0 – 2 
 

d) Plnění rozpočtu ČsOL 1-6/2017 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil plnění rozpočtu ČsOL za 1. pololetí roku 
2017 a poskytl komentář. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje plnění rozpočtu ČsOL v 1. pololetí roku 2017 a ukládá 
předložit na následující jednání RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  

 
e) Schválení faktur 

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil faktury za uplynulé období ke schválení. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

f) Uvolnění příspěvků na činnost do jednot 
Informace: Br. Milan Mojžíš v souladu s rozpočtem ČsOL požádal o uvolnění 
příspěvků na činnost pro jednoty ČsOL. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje odeslání příspěvků do jednot ČsOL v souladu 
s usnesením RV ČsOL z 22. dubna 2017. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

ad 7) Výroční zpráva ČsOL 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil Výroční zprávu ČsOL za rok 2016. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje Výroční zprávu ČsOL za rok 2016 a ukládá předložit na 
další jednání RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
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ad 8) Mimosoudní vyrovnání Veolia 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o odeslání všech smluvených plateb spol. 
Veolia, čímž došlo k mimosoudnímu vyrovnání.  

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí a ukládá informovat RV ČsOL.  
Hlasování: 12 – 0 – 0  

ad 9) Členská základna - noví členové 
Informace: Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL za období  
1. 6. – 7. 8. 2017. Všichni žadatelé splňují podmínky pro vznik členství dle Stanov 
ČsOL. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje registraci přihlášek nově přijatých členů. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

ad 10) Projekty 
a) PoVV 

Informace: Br. Viktor Šinkovec předložil zprávu vedoucího projektu za 1. pololetí 
roku 2017 a přednesl komentář. Br. Viktor Šinkovec informoval, že v 2. pololetí 
bude do PoVV zařazena ses. Jitka Fortelná jako telefonický koordinátor PoVV. 
Pozice byla zavedena na základě přání VV. Br. Jindřich Sitta se dotázal, zda ses. 
Fortelná rovněž bude obsluhovat bezplatnou linku PoVV. Br. Viktor Šinkovec 
vysvětlil rozdíly mezi novou funkcí a informační linkou projektu. Br. Jindřich Sitta 
se dotázal, zda novou funkci zahrnuje schválená struktura projektu PoVV. Br. 
Viktor Šinkovec sdělil, že ve struktuře tato pozice není, ale jedná se víceméně o 
funkci terénního pracovníka, který bude VV k dispozici prostřednictvím telefonu. 
Tímto nedojde ke zvýšení schválených mzdových nákladů projektu PoVV. 
 

Br. Jindřich Sitta navrhl přerušení projednávání bodu před hlasováním, vzhledem 
k zařazení „Kauzy Dubec“ do bodu 16) Různé. Navrhl, aby usnesení k předložené zprávě o 
PoVV mohlo být doplněno o závěry z projednání souvisejícího bodu. Při diskuzi se přítomní 
členové PRV shodli, že zprávu lze v tomto bodě schválit bez úprav a výsledky projednání 
bodu 16 a) lze zohlednit přímo v usnesení k tomuto bodu. 

 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou zprávu a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 11 – 0 – 1 

b) Zámeček 
Informace: Br. František Bobek předložil zprávu za 1. pololetí roku 2017. 
Br. Pavel Skácel vznesl své pochybnosti k rentabilitě projektu Zámeček. 
Br. Jindřich Sitta se detailně dotázal na jednotlivé body zprávy a zahájil diskuzi. 
Br. Viktor Šinkovec poskytl detailní komentář k bodům, na které br. Jindřich Sitta 
poukázal. Br. Jindřich Sitta se dotazoval na výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci a bylo mu sděleno, že tento bod je v programu zařazen samostatně – 
Výběrová řízení. 
Při vzájemné diskuzi o nákladech projektu neměl realizační tým k dispozici 
dostatek podkladů, a proto byl br. Viktor Šinkovec pověřen vytvořením detailního 
rozpočtu prací plánovaných na Zámečku a jeho projednáním s br. Jindřichem 
Sittou. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou zprávu a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 11 – 1 – 0  
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c) Legie 100 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil v zastoupení br. Jiřího Charfreitaga zprávu 
za 1. pololetí roku 2017. 
Br. František Gábor nastolil následující otázky: 
 Uvažuje realizační tým projektu Legie 100 o zřízení vyznamenání k 100. 
výročí vzniku republiky a dekorování iniciátorů projektu Legie 100 a dále proč 
nejsou v rámci soupravy Legiovlaku připomínáni NVV? 
Br. Milan Mojžíš sdělil, že v plánu projektu Legie 100 je zřízení pamětního 
odznaku k 100. výročí vzniku státu. K dotazu na připomínání NVV Br. Milan 
Mojžíš sdělil, že primární myšlenkou Legiovlaku je boj Čechoslováků za 
samostatnost v období první světové války. Zároveň dodal, že příslušnici útvarů 
AČR jsou častými návštěvníky Legiovlaku. 
 
Br. Jindřich Sitta se dotázal, zda ještě pracuje realizační tým projektu Legie 100 a 
v jakém složení. 
Br. Milan Mojžíš sdělil, že realizační tým funguje v původním složení. Naposledy 
se sešel při koordinaci příprav připomínky 100. výročí bitvy u Zborova. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou zprávu a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 

d) Orlík 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval v zastoupení za br. Jiřího Charfreitaga o 
průběhu oprav lokomotivy. 

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

Informace: Br. Milan Mojžíš předložil smlouvu s ČD Cargo na nákup vozu pro 
přestavbu na obrněný vůz. 
Br. Jindřich Sitta navrhl odstoupení od tohoto projektu. Jako odůvodnění uvedl, 
že se jedná o finančně velice náročný projekt, do kterého měl z velké části přispět 
režisér Nikolaev v případě využití obrněného vlaku do svého připravovaného 
filmu. 
Br. Pavel Budinský sdělil, že projekt vycházel z původního návrhu br. Jindřicha 
Sitta, byl schválen Republikovým výborem ČsOL a je realizován teprve půl roku. 
Br. Milan Mojžíš informoval o tom, že financování projektu probíhá dle rozpočtu 
odsouhlaseného Republikovým výborem ČsOL. Dodal, že podvozek se podařilo 
získat za 1/3 rozpočtové ceny. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou smlouvu a ukládá k podpisu. 
Hlasování:  10 – 0 – 2  

ad 11) Komise 
a) Komise pro strategické plánování 

Informace: Br. Tomáš Pilvousek předložil usnesení komise k novému názvu 
jednoty Jihomoravský kraj, která na členské schůzi schválila změnu názvu na 
„Jednota Špilberk“. Komise nemá k novému názvu jednoty žádné výhrady a SO 
ČsOL předkládá návrh na změnu názvu k projednání PRV ČsOL s doporučujícím 
stanoviskem. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá předložit návrh na změnu 
názvu jednoty ČsOL Jihomoravský kraj na další jednání RV ČsOL s doporučujícím 
stanoviskem. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
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b) Ústřední revizní komise 

Informace: Br. Jaroslav Kulíšek předložil zprávu o činnosti komise za 1. pololetí 
roku 2017. 
Br. Jindřich Sitta se dotázal, zda ÚRK rovněž provádí kontrolu hospodaření ČsOL. 
Br. Jaroslav Kulíšek sdělil, že kontrola je v plánu práce ÚRK a bude provedena na 
příští schůzce ÚRK. Br. Milan Mojžíš doplnil, že kontrola ÚRK se netýká celého 
hospodaření ČsOL, ale pouze účetní uzávěrky a k ní příslušných podkladů. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předloženou zprávu za 1. pololetí roku 2017. 
Hlasování: 12 – 0 – 0  
 
18:52 hod. Br Václav Kuchynka se vzdálil z jednání (počet hlasujících 11) 
 

ad 12) Výběrová řízení 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil výsledky výběrových řízení za uplynulé 
období za projekty Legie 100, Legiovlak a Zámeček. K výběrovým řízením na 
projekt Legiovlak a Legie 100 nebyly vzneseny žádné výhrady. 
Br. Jindřich Sitta se dotázal na poptávkové řízení na projektovou dokumentaci 
Zámeček dle studie s poukázáním na vysokou vysoutěženou cenu. Uvedl, že 
z jednání s Metrostavem vycházela výsledná cena cca na 1 mil. korun a že 
proběhlo nedostatečné výběrové řízení. Br. Viktor Šinkovec odpověděl, že 
předložená částka zahrnuje i DPH a že podmínky výběrového řízení odsouhlasilo 
PRV ČsOL v březnu 2017 a v červnu 2017 se výběrovým řízením zabývalo znovu. 
Br. Milan Mojžíš připomenul, že Metrostav původně uvažoval s darováním 
projektové dokumentace ve výši 2 mil. korun, ale později od svého záměru 
odstoupil a poskytl finanční dar na zpracování projektové dokumentace ve výši  
1 mil. korun. Dále uvedl, že v rozpočtu projektu Zámeček je vyčleněná částka 2 
mil. korun určená na zpracování projektové dokumentace. 
Dále proběhla diskuze o způsobech výběrového řízení a znovu bylo poukázáno 
na fakt, že průběh výběrového řízení byl podrobně vysvětlen na červnovém 
jednání PRV ČsOL. 
Dále se br. Jindřich Sitta dotázal, proč ve výše projednávané projektové 
dokumentaci není zahrnuta i oprava věže Zámečku, z jakého důvodu a s jakým 
pověřením bylo konáno samostatné výběrové řízení. Br. Viktor Šinkovec 
odpověděl, že  projektová dokumentace na opravu věže Zámečku nebyla součástí 
celkové projektové dokumentace, neboť v době zadání nebyly známi podmínky a 
možnosti opravy věže. Teprve po odstranění havarijních stavů mohou být 
zaměřeny skutečné stavy věže a naprojektována nová konstrukce. Br. Jindřich 
Sitta uvedl, že vysoutěžená cena je příliš vysoká a to z toho důvodu, že bylo 
provedeno pouze poptávkové řízení mezi oslovenými společnostmi. Br. Jindřich 
Sitta podotkl, že si není vědom, že by takové zadání výběrového řízení bylo 
projednáno PRV ČsOL. Br. Viktor Šinkovec uvedl, že se jedná o řešení havarijních 
stavů a z důvodu hrozícího prodlení řešil výběrové řízení SO ČsOL a nyní je 
předkládáno k dodatečnému schválení PRV ČsOL. 
 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledky výběrových řízení kromě „Poptávkové řízení 
na dokumentaci dle studie (pouze DUR + DPS)“. 
 
Po diskuzi nebylo o návrhu hlasováno, br. Jindřich Sitta svůj návrh usnesení stáhl. 
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19:20 hod. Br. Jindřich Sitta se vzdálil z jednání (počet hlasujících 10) 
  

Br. Jaroslav Syrový požádal o slovo a konstatoval, že je velice překvapen změnou 
postoje br. Jindřicha Sitty k projektu Zámeček za poslední tři roky. Uvedl, že 
projekt Zámeček inicioval právě br. Jindřich Sitta a nyní se jej snaží poškodit. 
 

19:22 hod. Br. Jindřich Sitta se vrátil k jednání (počet hlasujících 11) 
 

Br. Jindřich Sitta vyzval br. Jaroslava Syrového, aby ukončil svůj výstup vzhledem 
k tomu, že není členem PRV ČsOL. Br. Jaroslav Syrový oponoval tím, že se řádně 
přihlásil o slovo a jako schválenému hostu mu bylo uděleno. Vyzval br. Jindřicha 
Sittu, aby jej přestal dehonestovat např. tvrzením, že je estébák a upozornil ho, že 
by si měl uvědomit, že svými výstupy v poslední době poškozuje ČsOL, napadá 
veškerá učiněná rozhodnutí a neguje fungující projekty. Ústní konfrontace mezi 
br. Jaroslavem Syrovým a br. Jindřichem Sittou vyvrcholila fyzickým napadením 
br. Jaroslava Syrového ze strany br. Jindřicha Sitty. 
 
Br. František Bobek vytkl br. Pavlu Skácelovi a br. Jindřichu Sittovi neustálé ataky 
vedené proti projektu Zámeček, přestože oba stáli u jeho vzniku a podporovali 
jej. A naopak ocenil práci br. Pavla Budinského, díky kterému se daří zajišťovat 
ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Pardubice a Ministerstvem kultury 
ČR financování projektu Zámeček a jeho další fungování. 
 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledky výběrových řízení. 
Hlasování: 8 – 1 – 2  
 

ad 13) Akce ČsOL 
a) Národní pouť ke Zborovu 

Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o průběhu Národní pouti ke Zborovu a 
odkázal na nové číslo Legionářského směru, kde je celá akce podrobně shrnuta. 
Uvedl, že na hlavním pietním aktu bylo přítomno více než tisíc přihlížejících. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

b) Pouť do Itálie 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o průběhu příprav poutě do Itálie, která se 
koná v termínu 22. 9. – 3. 10. 2017. Seznam přihlášených je již uzavřen a probíhá 
zjišťování potřebných osobních údajů. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

c) Cenotaph 2017 
Informace: Br. Viktor Šinkovec informoval o odeslání pozvánek na akci Cenotaph 
2017 mezi NVV. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí a ukládá zaregistrovat účastníky dle 
pokynu organizátorů přehlídky. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
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d) Závody Republika a Mise 
Informace: Br. František Bobek informoval o připravovaných branných závodech 
„Republika“ a „Mise“. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

e) SR – SNP a SIAF, Brezová, Dukla 
Informace: Br. Jaroslav Syrový informoval o chystaných cestách na Slovensko. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

f) Návštěva z Buzuluku 
Informace: Br. Jaroslav Syrový informoval o blížící se návštěvě delegace 
z Buzuluku v ČR a o stavu příprav. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

g) Pohřeb br. Jaroslava Klemeše 
Informace: Br. Jaroslav Syrový informoval o průběhu pohřbu br. genpor. Jaroslava 
Klemeše a poděkoval všem, kteří pomáhali při jeho organizaci. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  

h) Dny evropského dědictví Zámeček 
Informace: Br. František Bobek informoval o akci Dny evropského dědictví, která 
se uskuteční v prostorách Zámečku. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
 

ad 14) Program RV 
Informace: Br. Jiří Filip předložil návrh programu jednání RV ČsOL dne 2. 9. 2017 
a otevřel diskuzi. Br. František Gábor požádal o doplnění programu o bod – Akce 
Dunkerque 2017. Rovněž byl doplněn bod Informace pro předsedy jednot. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje předložený program jednání. 
Hlasování: 11 – 0 – 0  
 

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  
 

ad 16) Různé 
Br. František Gábor požádal o doplnění bodu „Akce Dunkerque 2017“ do bodu 16) Různé. 

 

a) Akce Dunkerque 2017 
Informace: Br. František Gábor informoval o připravované akci Dunkerque 2017. 
Upozornil, že se jedná o jednu z hlavních akcí ČsOL v letošním roce, na které 
očekává 10 tisíc návštěvníků. Br. František Gábor požádal o zařazení akce „Dětský 
den v Liberci“ mezi každoročně podporované akce ČsOL. 
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Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí, ukládá předložit RV ČsOL 
a nadále zařadit mezi hlavní akce ČsOL. 
Hlasování: 9 – 0 – 2 

b) Kauza Dubec 
Br. Jindřich Sitta požádal o vyloučení hostů z projednávání tohoto bodu. 
Hlasování: 5 – 3 – 3 
Návrh nebyl přijat. Hosté zůstávají jednání přítomni. 
 
20:15 hod. br. František Gábor opustil jednání. 
  

Informace: Br. Jindřich Sitta sdělil informaci získanou z ČSBS Brno ohledně půjčky 
poskytnuté válečným veteránem zaměstnanci projektu PoVV. Sdělil, že požádal 
vedoucího projektu PoVV společně s bývalým vedoucím projektu PoVV br. Pavlem 
Skácelem o prošetření této informace a zjištění podrobností. Br. Viktor Šinkovec 
informoval o zjištěných skutečnostech. Sdělil, že vykonal návštěvu u dotyčného VV, 
o které sepsal zprávu – viz příloha zápisu. Závěrem uvedl, že se jedná o starou 
záležitost, která se netýká pracovně-právních záležitostí ČsOL a jedná se o 
soukromou záležitost mezi tímto VV a zaměstnancem projektu PoVV. Br. Pavel 
Budinský zahájil k projednávanému bodu diskuzi. Br. Jaroslav Syrový sdělil, že byl 
již dříve pověřen SO ČsOL zjistit podrobnosti o kusých informacích, které SO ČsOL 
získal. Dodal, že událost se odehrála před 4 lety a jednalo se o vztah soukromé 
povahy. Ses. Alena Ditrichová konstatovala, že takto staré osobní záležitosti 
bychom neměli nyní rozebírat i s ohledem na přání daného VV. 
Br. Jindřich Sitta vyjádřil svůj zásadní nesouhlas s výše uvedeným, ba naopak se 
vyjádřil v tom smyslu, že došlo k velkému selhání ze strany daného zaměstnance 
projektu PoVV a je třeba postupovat stejně, jako v obdobných dřívějších případech. 
Br. Viktor Šinkovec znovu připomněl přání VV a rovněž upozornil na osobní aspekt 
vztahu mezi tímto VV a zaměstnancem projektu PoVV. Br. Ladislav Paleček sdělil, 
že dle jeho znalosti, má tento VV velmi vřelý vztah k ženám a popsaná situace 
odpovídá jeho nátuře. 
Br. Jindřich Sitta informoval PRV ČsOL, že vznesl dotaz u ředitele OVV, zdali nadále 
platí morální zásady, které byly definovány v počátcích projektu PoVV, na což 
obdržel kladnou odpověď. Dále sdělil, že má informace od dcer daného VV, které 
vyjádřily nesouhlas s chováním zaměstnance, který patří mezi řídící pracovníky 
projektu. Tomuto oponoval br. Milan Mojžíš, který naopak uvedl, že se jedná o 
administrativního pracovníka projektu, který neměl žádný pracovní vztah 
k danému VV. Br. Jindřich Sitta toto tvrzení odmítl s odůvodněním, že k celé situaci 
došlo na oslavě narozenin tohoto VV, které se daný zaměstnanec ČsOL účastnil 
coby člen oficiální delegace ČsOL. Uvedl, že zaměstnanec odešel s VV do vedlejší 
místnosti, kde po vysvětlení své špatné finanční situace jej požádal o půjčku. 
Vzhledem k závažnosti tohoto jednání sdělil, že jediným řešením této kauzy je 
okamžitá výpověď z pracovního poměru daného zaměstnance. Br. Milan Mojžíš 
uvedl, že událost, ke které došlo před 4 lety je již promlčená a není právním 
důvodem pro ukončení pracovního vztahu a dále upozornil, že je nutné 
vyslechnout i druhou stranu. 
Br. Jindřich Sitta připomněl členům PRV ČsOL závažnost celé této situace, jejich 
zodpovědnost při hlasování v této věci a upozornil na možný negativní dopad této 
kauzy na celou ČsOL. Požádal všechny přítomné sestry a bratry, aby na celou věc 
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nahlíželi objektivně a odsunuli stranou své osobní vztahy a soucit k tomuto 
zaměstnanci ČsOL. 
Následovala diskuze ohledně ukončení pracovního poměru. 
Syrový potvrdil promlčení a vyzval Vlasáka a Skácela, který údajně o všem věděli 
již delší dobu, Vlasák to odmítl, Skácel se přiznal a omluvil se za své selhání. Br. 
Bobek opakovaně upozorňoval, že k objasnění celého případu je nutné 
vyslechnout i druhou stranu. Br. Sitta vyzval k ukončení diskuse a k přistoupení 
k hlasování. Bylo podáno několik návrhů v následujícím pořadí. 
 

Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá ukončit pracovní poměr se ses. Danou Noskovou a odvolat 
br. Pavla Skácela z PRV ČsOL. 
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá postupovat zavedeným způsobem. 
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá ukončit všechny pracovní poměry se ses. Danou Noskovou 
dohodou. 
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá projednat se ses. Danou Noskovou nastalou situaci a najít 
optimální řešení. 
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá po projednání se ses. Danou Noskovou ukončit pracovní 
smlouvu na výkon práce TP ČsOL z důvodu morálního selhání. 
Návrh usnesení: PRV ČsOL pověřuje vedoucího projektu PoVV a předsedu ČsOL ukončením 
pracovního poměru se ses. Danou Noskovou. 
 
21:15 hod. br. Pavel Skácel se vzdálil z jednání (počet hlasujících 10) 
 
Poslední předložený protinávrh, o němž se dle jednacího řádu hlasuje jako o prvním, byl 
přijat, a proto nebyly ostatní návrhy hlasovatelné. 
 
Usnesení: PRV ČsOL pověřuje vedoucího projektu PoVV a předsedu ČsOL ukončením 
pracovního poměru se ses. Danou Noskovou. 
Hlasování: 7 – 0 – 3  

c) Komise MHMP 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o jednáních komise magistrátu Hlavního 
města Praha k plánovaným oslavám 100. výročí vzniku republiky. 

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

ad 17) Pošta 
 
ad 18) Závěr 
Br. Pavel Budinský poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 21:28 hod. 
 
 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

Schválil: br. Jiří Filip 


