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Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 9. 6. 2020 
 

Přítomní: Br. Pavel Budinský, br. Václav Kuchynka, br. Tichomir Mirkovič, br. Milan 
Mojžíš, br. Jiří Charfreitag, br. Viliam Beke, br. Karel Ludvík, ses. Eva Armeanová, br. 
František Bobek, ses. Alena Ditrichová, br. Václav Zavadil, br. Zdeněk Hruška, br. Jiří 
Vlasák, br. Bohuslav Bubník. 
 

Příchozí v průběhu jednání: br. Ladislav Paleček. 
 

Za ÚRK: br. Jaroslav Kulíšek. 
Za RR: / 
 

Hosté: Br. Jiří Filip, ses. Marcela Ludvíková, p. Milan Kreisinger, br. Stanislav Pítr, br. 
Viktor Šinkovec, br. Petr Tolar. 
 

ad 1) Zahájení 
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné členy Předsednictva RV ČsOL a zahájil jednání PRV 
ČsOL v 16:40 hod. 
 

ad 2) Schválení hostů 
Jednání jsou přítomni následující hosté:  
Br. Jiří Filip, ses. Marcela Ludvíková, p. Milan Kreisinger, br. Stanislav Pítr, br. Viktor 
Šinkovec, br. Petr Tolar. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje účast výše uvedených hostů na svém zasedání. 
Hlasování: 14 – 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. PRV per rollam – PB 
5. Rozhodnutí předsedy ČsOL v krizovém režimu 
6. Plnění úkolů - JF  
7. Správa nemovitosti - MK 
8. Ekonomická situace - MM 

a) Stav účtů  
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b) Vyhodnocení uzávěrky činnosti jednot za rok 2019 

9. Dotace – MM 
a) Kontrola vyúčtování dotace MF ČR 2019 
b) Obdržené dotace 2020 

10. Plán práce ČsOL 2020 - MM 
11. Vize Rozpočtu ČsOL 2020 - MM 
12. NF Legie 100 – PB 
13. Členská základna - noví členové  - JF  
14. Projekty 

a) PoVV - VŠ 
b) Zámeček – FB, VŠ 
c) Legie 100 – JCH 
d) Legionáři pro mládež – FB 
e) Sociálně-zdravotní pomoc - AD 

15. Ocenění 
16. ÚRK ČsOL 
17. Akce ČsOL 
18. Nominace na akce 
19. Různé 
20. Pošta 
21. Závěr 

 
16:45 hod br. Václav Kuchynka se vzdálil z jednání (počet hlasujících 13) 
 
Br. Ladislav Paleček navrhl rozšíření programu o bod – Ukončení členství br. Jaroslava 
Syrového. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje rozšíření programu jednání o bod – Ukončení členství br. 
Jaroslava Syrového. 
Hlasování: 0 – 10 – 3  
Návrh nebyl přijat 
 
16:48 hod br. Václav Kuchynka se vrátil k jednání (počet hlasujících 14) 
 
Br. Pavel Budinský navrhl zrušení bodu 16) ÚRK ČsOL s tím, že bude projednán na dalším 
jednání PRV ČsOL. Svůj návrh zdůvodnil tím, že po seznámení se s předkládanými 
materiály se rozhodl napsat osobní dopis br. Jaroslavu Kulíškovi a byl by rád, kdyby br. 
Kulíšek měl prostor se s jeho obsahem důkladně seznámit. Tento dopis byl předán br. 
Kulíškovi přímo na jednání prostřednictvím br. Milana Mojžíše. Br. Budinský uvedl, že 
osobní dopis napsal i br. Františku Gáborovi, který ale není na dnešním jednání přítomen. 
Dopis mu tedy bude zaslán cestou Sekretariátu ČsOL. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přesunutí bodu 16) ÚRK ČsOL na nejbližší další jednání 
PRV ČsOL. 
Hlasování: 14 – 0 – 0  
 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 14 – 0 – 0 
 
16:50 hod. k jednání se připojil br. Ladislav Paleček (počet hlasujících 15) 
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ad 4) PRV per rollam 
Informace: Br. Jiří Filip předložil výsledky jednání PRV per rollam – viz přílohu 
zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere výsledky hlasování PRV ČsOL per rollam na 
vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 5) Rozhodnutí předsedy ČsOL v krizovém režimu 
Informace: Br. Pavel Budinský předložil souhrnnou zprávu se všemi rozhodnutími, 
která provedl v krizovém režimu – viz přílohu zápisu. Členové PRV ČsOL měli 
možnost seznámit se jak se souhrnnou zprávou, tak s materiály k jejím jednotlivým 
bodům. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje rozhodnutí předsedy ČsOL br. Pavla 
Budinského, která učinil v krizovém režimu. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 

Informace: Br. Pavel Budinský informoval o ukončení krizového řízení a uvedl, že 
chod ČsOL se vrací k běžnému režimu. 

Usnesení: PRV ČsOL ukončuje krizový režim řízení ČsOL a konstatuje návrat 
k běžnému řízení příslušnými orgány ČsOL s platností od 9. června 2020. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 6) Plnění úkolů 
Informace: Br. Jiří Filip předložil stav plnění úkolů za uplynulé období od minulého 
jednání PRV ČsOL (4. 2. 2020) – viz přílohu zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL bere stav plnění úkolů na vědomí a ukládá sekretariátu 
pokračovat ve sledování plnění úkolů. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 7) Správa nemovitosti 
Informace: Pan Milan Kreisinger přednesl Zprávu o stavu nemovitosti – viz přílohu 
zápisu. Nově došlo vlivem prací v blízkosti Hotelu Legie k poškození 18 pokojů – 
popraskání stěn. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 8) Ekonomická situace 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o doručení předběžných výsledků 
hospodaření ČsOL pro zpracování účetní uzávěrky ČsOL a poskytl komentář. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci o doručení předběžných výsledků hospodaření na 
vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

a) Stav účtů 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil stav účtů ke 2. 6. 2020 – viz přílohu zápisu 
a poskytl komentář. Br. Mojžíš upozornil na nutnost uzavření účtu „Ondráš“ 
vzhledem k tomu, že tato sbírka již byla ukončena. 

Usnesení: PRV ČsOL bere stav účtů ke 2. 6. 2020 na vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
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b) Vyhodnocení uzávěrky činnosti jednot za rok 2019 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil stav doručení Výročních zpráv jednot za rok 
2019. Upozornil na vynikající stav dodání účetních uzávěrek jednot, o které se 
zasloužila sl. Andrea Jandová, která upozorňovala jednoty na nutnost doručení 
účetních uzávěrek a v případě potřeby pomáhala s jejich vypracováním. 
Výroční zprávu nezaslala pouze jednota Rudná. Neúplné a nedostatečné 
dokumenty zaslala jednota Lanškroun.  
Častěji jednoty neodevzdaly dokument Stav členské základny nebo Seznamy členů. 
Br. Ladislav Paleček se dotázal na to, jak můžeme tuto situaci do budoucna vyřešit 
a předcházet jí. 

Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá informovat RV ČsOL na jeho 
dalším jednání. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 9) Dotace 
a) Kontrola vyúčtování dotace MF ČR 2019 
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o tom, že vyúčtování dotace ze Státního 
rozpočtu ČR za rok 2019 byla úspěšně vyúčtována a po kontrole provedené Min. 
financí ČR byla uvolněna dotace ze Státního rozpočtu ČR na rok 2020. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 

b) Obdržené dotace 2020 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil tabulku obdržených dotací na rok 2020 – viz 
přílohu zápisu. Br. Ladislav Paleček se dotázal detailněji na to, které akce nebyly 
podpořeny. 

Usnesení: PRV ČsOL bere předloženou tabulku obdržených dotací na vědomí a ukládá 
informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 10) Plán práce ČsOL 2020 
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil aktualizaci Plánu práce ČsOL na rok 2020. 
Tento Plán práce byl schválen předsedou ČsOL v krizovém režimu. Br. Mojžíš 
upozornil, že Plán práce nelze považovat za finální a to vzhledem k nejistotě 
ohledně příjmů Rozpočtu ČsOL. Plán práce ČsOL na rok 2020 bude podléhat 
případným dalším změnám podle toho, jak se bude nadále vyvíjet finanční situace 
ČsOL.  
Br. Viliam Beke upřesnil termín konání akce s poř. č. 28 – 85. výročí vzniku školy – 
25.–26. 9. 2020. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá informovat 
o případných dalších změnách v Plánu práce ČsOL na rok 2020 na dalším jednání PRV 
ČsOL.  
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

ad 11) Vize Rozpočtu ČsOL 2020 
Informace: Br. Pavel Budinský informoval o současné situaci ČsOL. Uvedl, že příjmy 
ČsOL z pronájmu prostor Hotelu Legie budou s největší pravděpodobností 
v letošním roce nižší, než byl původní předpoklad. Vzhledem k povinnosti dodržet 
spoluúčast u získaných dotací se předkládá primární využití vlastních příjmů ČsOL 
k tomuto účelu. Z toho důvodu je nutné redukovat další výdaje. Br. Budinský 
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informoval, že do příštího jednání PRV ČsOL bude zpracována vize krizového 
Rozpočtu ČsOL na rok 2020. 
Br. Pavel Budinský uvedl, že kvůli nejisté situaci ohledně plánovaných příjmů z NF 
Legie 100, rozhodl o ukončení sbírkové činnosti ČsOL ve prospěch NF Legie 100. 
Sbírku si nově založila přímo ČsOL, sbírkové kasičky nové sbírky budou k dispozici 
jako doposud v Legiovlaku. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá ekonomické 
komisi připravit vizi krizového rozpočtu a předložit ji na další jednání PRV ČsOL. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

ad 12) NF Legie 100 
Informace: Br. Pavel Budinský informoval, že pro ČsOL hrozí snížení příjmů 
z nadačního příspěvku NF Legie 100 a to z důvodu současné špatné situace v NF 
Legie 100. Minulý měsíc uplynulo funkční období většiny členů SR NF Legie 100. 
Ačkoli ČsOL zaslala návrh nových členů SR NF Legie 100, nedošlo nakonec 
k jednání SR. Vzhledem k situaci s pandemií došlo k automatickému prodloužení 
mandátu členů SR NF a na dalším jednání by mělo dojít k zvolení nové SR NF. 
Br. Jiří Charfreitag doplnil, že v současné chvíli se někteří členové SR NF Legie 100 
nechovají v zájmu zřizovatele NF Legie 100 – tedy ČsOL. Upozornil, že peníze pro 
NF Legie 100 vydělává převážně Legiovlak, resp. jeho zaměstnanci, tj. zaměstnanci 
ČsOL. Br. Charfreitag ocenil práci zaměstnanců Legiovlaku, kteří se nejvyšší měrou 
zasloužili o získávání finančních prostředků pro NF Legie 100. Dále ocenil práci 
ses. Palové, díky které se podařilo velmi rychle zahájit vlastní sbírku do 
pokladniček ČsOL. 
Ses. Alena Ditrichová se celé situaci podivila s tím, že tyto informace jsou pro ni 
zcela nové. 
Br. Pavel Budinský uvedl, že v rámci krizových opatření vydal pokyn k založení 
nového nadačního fondu. Br. Ladislav Paleček se dotázal na název a statut tohoto 
fondu. Br. Budinský informoval, že zatím byly zahájeny pouze přípravné činnosti a 
PRV bude průběžně informováno. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá předložit na další 
jednání PRV ČsOL statut nového nadačního fondu. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

ad 13) Členská základna – noví členové 
Informace: Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL za období 
od 23. 1. 2020 do 1. 6. 2020. Podmínky pro registraci přihlášek splňují všichni 
žadatelé vyjma žadatele s poř. č. 14. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje registraci přihlášek nově přijatých členů, 
kteří splňují podmínky pro vznik členství. PRV ČsOL ukládá Sekretariátu ČsOL 
informovat žadatele o členství s poř. č. 14 o nezaregistrování jeho přihlášky a dalším 
postupu. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 14) Projekty 
a) PoVV 

Informace: Br. Viktor Šinkovec předložil Zprávu o projektu PoVV za uplynulé 
období – viz přílohu zápisu a poskytl komentář.  
Dále br. Šinkovec vysvětlil, co ho vedlo k navržení ocenění členů ČsOL – 
druhoválečných veteránů. 
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Na závěr informoval o poděkování, které zaslala hejtmanka Jihočeského kraje, 
ve kterém je zmíněn hlavně br. Milan Čajdík jako koordinátor terénních 
pracovníků v Jihočeském kraji. 

Usnesení: PRV ČsOL bere předloženou zprávu o projektu PoVV na vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

b) Zámeček 
Informace: Br. František Bobek informoval o postupu získávání dotací na 
projekt Zámeček v roce 2020. Dále informoval o prováděných pracích. 
Br. Viktor Šinkovec předložil Plán práce projektu Zámeček na rok 2020. Plán 
práce projektu byl schválen předsedou ČsOL v krizovém režimu. 
Br. Viktor Šinkovec upozornil na to, že došlo ke změně projektového záměru a 
to ke zrušení výstavby víceúčelového centra. Bude nutné přepracovat 
projektovou dokumentaci, ale celkově ČsOL ušetří. 
Ses. Alena Ditrichová se dotázala na termín kolaudace a dokončení prací. Br. 
Šinkovec informoval, že částečná kolaudace bude v průběhu léta. Půjde 
o ukončení opravy střechy a věže Zámečku. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přednesené informace. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

 
c) Legie 100 

Informace: Br. Jiří Charfreitag informoval o zahájení jízdy Legiovlaku a 
předložil schválenou trasu jízdy.  
Br. Ladislav Paleček se dotázal na stav dokončení lokomotivy. Br. Charfreitag 
uvedl, že podvozek je už kompletně rekonstruovaný a práce dále pokračují. 
V době, kdy Legiovlak nemohl z důvodu pandemie zahájit provoz, pracovali na 
rekonstrukci lokomotivy zaměstnanci projektu Legiovlak. Pokud vše půjde 
podle plánu, bude možné lokomotivu zařadit k soupravě Legiovlaku pro 
poslední jízdu Legiovlaku v rámci projektu Legie 100. 
Dále předložil plán jízdy Legiovlaku v roce 2020 – viz přílohu zápisu a poskytl 
komentář. 
Dále uvedl, že kromě Legiovlaku je otevřené rovněž Muzeum 
Československých legií a výstavy v rámci cyklu Cesta legionáře. 

Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. PRV ČsOL schvaluje plán 
jízdy Legiovlaku v roce 2020 a ukládá informovat RV ČsOL. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

Br. Jiří Charfreitag předložil výsledek výběrového řízení pro doplnění projektu 
Legie100 (Průvodce Legiovlaku) – viz přílohu zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje výsledek výběrového řízení na pozici Průvodce 
Legiovlaku. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 

Dále uvedl, že br. Pavel Budinský společně s br. Milanem Mojžíšem již od října 
2019 vede jednání o pokračování projektu Legiovlak i po roce 2020. Za tímto 
účelem vešel v jednání s Ministerstvem obrany i dalšími představiteli státní 
správy.  

 
d) Legionáři pro mládež 

Informace: Br. František Bobek informoval, že většina akcí pro mládež se bude 
muset uskutečnit v náhradních termínech. Pouze Oheň bez naděje se částečně 
uskuteční v plánovaném termínu. Dále uvedl, že Zámeček se stane centrem 
aktivit ČsOL pro mládež.  
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Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

e) Sociálně-zdravotní pomoc 
Informace: Ses. Alena Ditrichová předložila souhrnnou tabulku se žádostmi 
o SZP za 1. etapu roku 2020 – viz přílohu zápisu.  
Ses. Karlická a ses. Žirovnická si požádaly o sociální příspěvek. Komise navrhla 
tyto příspěvky neproplatit. Br. Milan Mojžíš uvedl přesnější informace 
k žadatelkám a navrhl žádosti proplatit v pozdější etapě. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje vyplacení 1. etapy SZP dle přiloženého 
dokumentu. PRV ČsOL ukládá odložit proplacení žádostí o sociální podporu do 
pozdější etapy. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

 

ad 15) Ocenění 
Informace: Br. Jiří Vlasák předložil tabulku zpracovaných návrhů na ocenění 
doručených jednotami ČsOL k 8. 5. 2020. Seznam byl již projednán SO ČsOL na 
jeho jednání dne 3. 3. 2020. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení ocenění v souladu se stanoviskem SO ČsOL.  
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

Informace: Br. Václav Zavadil se dotázal na to, zda ocenění br. Bohumíra Tomáška 
je v souladu se Směrnicí pro ocenění. Br. Jiří Vlasák si nebyl jistý a provede 
kontrolu. 

Usnesení: PRV ČsOL ukládá zkontrolovat soulad navrženého ocenění br. Bohumíru 
Tomáškovi se Směrnicí pro ocenění. 
Hlasování: 13 – 0 – 2  

 
Informace: Br. Jiří Filip informoval o návrhu na ocenění Jozefa Slabáka. Tento 
návrh byl doručen po termínu osobou mimo ČsOL. Z toho důvodu není zařazen 
do souhrnné tabulky. Zařazení tohoto návrhu k projednání bylo schváleno br. 
Pavlem Budinským. 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení PM III. stupně br. Jozefu Slabákovi. 
Hlasování: 15 – 0 – 0  

 

ad 16) Akce ČsOL 
Informace: Br. Milan Mojžíš uvedl, že vzhledem k současné situaci žádné akce 
neproběhly, ani nejsou v blízké budoucnosti v plánu. 

 

ad 18) Nominace na akce 
Informace: Br. Jiří Filip předložil nominace na akce v nadcházejícím období. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje nominace na akce. 
Hlasování: 15 – 0 – 0 
 

ad 19) Různé 
Informace: V bodě různé vystoupil br. Tichomir Mirkovič, který se chtěl zabývat 
postupem ÚRK ČsOL při prošetřování podnětů v RR ČsOL, ve kterých br. Mirkovič 
figuruje. Br. Budinský ještě jednou připomněl, že bod ÚRK byl přeložen na 
další jednání a z toho důvodu není vystoupení br. Mirkoviče na místě. 

 



Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 9. 6. 2020 

 

ad 20) Pošta 
Rozdělena. 
 

ad 21) Závěr 
Br. Pavel Budinský poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a ukončil jej 
v 20:35 hod. 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

Schválil: br. Jiří Filip 


