
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 

LEGIONÁŘSKÁ 
HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33,  120 00  PRAHA 2 

TEL. 224  266  241 - 224  266  235    FAX  224 266  274 

 

 
Zápis 

z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 
dne 3. dubna 2012 

 
Přítomni:  
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Emil BOČEK, br. Emil CIGÁNIK, br. 
František GÁBOR, br. Jaroslav HOFRICHTER, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír 
MIRKOVIČ, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří 
VLASÁK, br. Jozef BUJŇÁK 
 
Hosté: 
br. Petr HOZLÁR, br. Ladislav LENK, Andrea LEJTNAROVÁ, br. Václav 
KUCHYNKA 
 
ad 1) Jednání zahájil br.P.Budinský v 16,45 hod.  

 
ad 2) Br. Budinský požádal o schválení hostů: 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  12-0-0 
 
ad 3) Br. Budinský  přednesl návrh programu.  

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

a) Čerpání rozpočtu 
b) Stav účtu 
c) Schválení faktur 

6. Správa nemovitosti 
a) Souhrnná informace KPSM (opravy, údržba – informace o provedených 

opravách a jejich ceně) 
b) Nájemce klubových prostor – informace realitní agentury 
c) Smlouva na pronájem reklamní plochy (Parfémy cz) 
d) Pamětní deska RAF 

7. Noví členové 
8. Rozhodnutí PRV ke krajskému výboru Ústí nad Labem 

a) Informace Ústřední revizní komise 
b) Shrnutí situace 
c) Další informace 

9. Informace k dopisu ministra práce a sociálních věcí Drábka 
10. Závěry komise pro symboliku 



11. Schválení udělení ocenění 
a) Novela směrnice pro udělování ocenění 
b) Schválení udělení ocenění ČsOL 

12. Akce 
a) Nominace na akce v následujícím období 
b) Zabezpečení květnových oslav 

13. Odkup historických dokumentů 
14. Schválení plánu činnosti na rok 2013 v součinnosti s MO 
15. Schválení plánu činnosti jednot 
16. Dotace 2012  
17. Projekty 

a) Zpráva o činnosti POVV 2012 
b) OPLZZ 
c) POVV závěrečná zpráva za roky 2010 – 11 
d) Projekt ujednocení ústroje 
e) Letní tábor 

18. Nadace 
a) Nadace projektu Legie 100 

19. Různé 
a) Rezignace br. Cigánika na pozici supervizor POVV 
b) Memorandum o spolupráci se Společností MRŠ a Nadací MRŠ 
c) Rezignace z RV 
d) Lustrační osvědčení 

20. Závěr 
 

Br. Sitta navrhl neprojednávat bod č.4, br. Budinský navrhl doplnit bod 18 b) 
Informace o nadaci ČsOL, br. Sitta navrhl zařadit bod 19 c) Lustrace 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po doplnění schvaluje se změnami program 
zasedání PRV dne 3.4.2012. 
Hlasování:  12-0-0 
 
ad 5) Ekonomická situace 

a) Čerpání rozpočtu 
Br. Budinský seznámil předsednictvo RV se stavem čerpání rozpočtu – viz příloha 
zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání rozpočtu 
k 30.3.2012 
Hlasování:  12-0-0 
 

b) Stav účtu 
Br. Budinský informoval PRV s aktuálním stavem účtu – viz příloha zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí stav účtu. 
Hlasování:  12-0-0 
 

c) Schválení faktur 
Předsednictvo RV bylo informováno o stavu proplácení  faktur (spotřeba elektřiny, 
silniční daň, odvoz odpadů, revize hasících přístrojů, zákonné pojištění, opravy 
výtahu, oprava odběrného plynového zařízení atd.) – viz příloha. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje předložené proplácení 
faktur. 
Hlasování:  12-0-0 



 
 
 
ad 6) Správa nemovitostí 

a) Souhrnná informace KPSM (opravy, údržba – informace o provedených 
opravách a jejich ceně) 

Br. Gábor seznámil předsednictvo RV s aktuálním stavem oprav a údržby hotelu. Br. 
Sitta navrhl reklamovat opravu plynové přípojky z důvodu nekvalitně osazené 
dlažby po dokončení opravných prací.  PRV projednalo prováděné opravy. Faktury –
viz příloha. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav 
prováděné údržby a oprav. Schvaluje provedené opravy a údržbu nemovitosti. 
Hlasování:  12-0-0 
 

b) Nájemce klubových prostor – informace realitní agentury 
Br. Gábor informoval předsednictvo RV o aktuálním stavu možného pronájmu 
klubových prostor a o cca 18 zájemcích o pronájem „Divadélka“ hotelu Legie 
prostřednictvím realitní agentury.  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální informaci 
o pronájmu klubových prostor (divadélka) hotelu Legie. 
Hlasování:  12-0-0  
 

c) Smlouva na pronájem reklamní plochy (Parfémy cz) 
Br. Gábor předložil smlouvu na pronájem plochy zábradlí za účelem reklamy pro 
firmu Essential Exclusive s.r.o. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou smlouvu na 
pronájem reklamní plochy. 
Hlasování:  12-0-0  
 

d) Pamětní deska RAF 
Br. Gábor seznámil předsednictvo RV se žádostí Muzea města Děčín o finanční 
podporu k realizaci pamětní desky RAF – grafický návrh pamětní desky a další údaje 
(rozpočet, seznam organizací s finanční spoluúčasti) je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje podporu realizace 
pamětní desky RAF. PRV ČsOL ukládá realizovat podporu této akce. 
Hlasování:  12-0-0  
 
ad 7) Noví členové 

Br. Sitta seznámil předsednictvo RV s novými členy k registraci členství v ČsOL. Br. 
Mareček  vznesl pochybnosti u dvou žadatelů a navrhuje prověření jejich žádosti o 
členství v duchu platných stanov hl.3, čl.5. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje registraci nových členů 
vyjma 2 žadatelů a ukládá komisi pro činnost, strategické plánování organizace a 
programový rozvoj ČsOL prověřit žádosti těchto uchazečů a výsledek zařadit na 
příští jednání PRV.  
Hlasování:  12-0-0  
 
 
 
 
 



ad 8) Rozhodnutí PRV ke krajskému výboru Ústí nad Labem 
a) Informace Ústřední revizní komise 

Br. Bujňák seznámil předsednictvo RV s postupem ohledně krajského koordinačního 
výboru  Ústí nad Labem a s průběhem jednání s br. Machem. Br. Bujňák dále přečetl 
rozhodnutí ústřední revizní komise – viz příloha zápisu.  
 

b) Shrnutí situace 
Br. Budinský shrnul situaci kolem krajského výboru Ústí nad Labem a vývoje 
událostí kolem jednání br. Macha, včetně obsahu dopisů adresovaných své osobě 
jako předsedovi ČsOL.  
 

c) Další informace 
Br. Kuchynka informoval předsednictvo RV o předchozí činnosti br. Pikala 
v souvislosti s děním ohledně krajského výboru Ústí nad Labem. Br. Budinský 
seznámil s výsledky odpovědí jednotlivců, týkajících se problematiky založení a 
činnosti krajského výboru Ústí nad Labem a jejich „údajné“ podpory jednání tohoto 
výboru.  Dále navrhuje na základě usnesení SO jednotlivě vyloučení br. Ing. Zdeňka 
Macha, br. Ing. Jaroslava Pikala, br. Jaroslava Hykla, br. Ing. Karla Štěpánovského.  
 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry 
Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise schvaluje návrh na vyloučení br. Ing. 
Zdeňka Macha. Ukládá SO předložit návrh na vyloučení br. Ing. Zdeňka Macha ke 
konečnému rozhodnutí RV ČsOL. 
Hlasování:  9-2-1 
 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry 
Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise schvaluje návrh na vyloučení br. Ing. 
Jaroslava Pikala. Ukládá SO předložit návrh na vyloučení br. Ing. Jaroslava Pikala 
ke konečnému rozhodnutí RV ČsOL. 
Hlasování:  9-2-1 
 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry 
Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise schvaluje návrh na vyloučení br.  Jaroslava 
Hykla. Ukládá SO předložit návrh na vyloučení br.  Jaroslava Hykla ke konečnému 
rozhodnutí RV ČsOL. 
Hlasování:  9-2-1 
 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po seznámení se všemi skutečnostmi, závěry 
Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise schvaluje návrh na vyloučení Br. Ing. 
Karla Štěpánovského. Ukládá SO předložit návrh na vyloučení br. Ing. Karla 
Štěpánovského ke konečnému rozhodnutí RV ČsOL. 
Hlasování:  9-2-1 
 
ad 9) Informace k dopisu ministra práce a sociálních věcí Drábka 
Br. Budinský seznámil  předsednictvo RV s obsahem dopisu ministra práce a 
sociálních věcí Drábka, kde přílohou je doporučující stanovisko br.Pikala a s 
komunikaci br. Pikala s MPSV včetně jeho podpory společnosti Job Asistent s.r.o. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po seznámení s dopisem ministra Drábka bere na 
vědomí skutečnosti obsažené v dopise o komunikaci br. Pikala s MPSV a jeho 
podporou společnosti JOB ASISTENT s.r.o. PRV ČsOL se distancuje od této 
aktivity. 



Předsednictvo RV ČsOL schvaluje postup SO ČsOL. Předsednictvo RV ČsOL ukládá 
SO podat trestní oznámení. 
Hlasování:  11-0-1 
 

ad 10) Závěry komise pro symboliku 
Br. Mirkovič seznámil PRV s výsledkem komise pro symboliku ze dne 3.března 2012 
, uvedl, že komise našla v archivu hl. města Prahy původní znak obce legionářské 
z roku 1923. Komise se shodla na tom, že se jedná opravdu o původní znak a že 
nebylo prokázáno používání barevného znaku. Br. Mareček se dotázal jaký je stav 
ohledně ochranné známky. Br. Gábor objasnil, že tato problematika se řeší cestou 
patentového úřadu a abychom mohli požádat o registraci ochranné známky 
potřebujeme souhlas Slovenské republiky k používání jejího znaku o co je již 
v současné době zažádáno. Br. Sitta vznesl dotaz na slovní podobu znaku a br. Gábor 
odpověděl, že tato je již schválena. Zápis z jednání Komise pro symboliku ze dne 
2.3.2012 včetně fotodokumentace je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání schvaluje předložené závěry komise pro 
symboliku. Předsednictvo RV ukládá SO vyčlenit potřebné prostředky z rozpočtu 
ČsOL pro zakreslení původního černobílého znaku ČsOL v křivkách. 
Hlasování: 12-0-0 

 
V 18,40 hod se dostavil br. Milan Řepka 

 
ad 11) Schválení udělení ocenění 

a) Novela směrnice pro udělování ocenění 
Br. Vlasák seznámil předsednictvo RV se zněním návrhu Směrnice pro udělování 
oceňování a se změnami oproti předešlé dosud používané směrnici. 
Br. Sitta poděkoval br. Hozlárovi a Vlasákovi za velmi krátkou dobu ve zpracování 
této směrnice a dále navrhl aby finální směrnice byla jedna a měla samostatnou 
kapitolu pro oceňování a pro povyšování. Návrh Směrnice pro udělování oceňování 
je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh 
směrnice pro udělování ocenění. 
Hlasování: 13-0-0 
 

b) Schválení udělení ocenění ČsOL 
Br. Mojžíš informoval o tom, že SO předkládá PRV možnost schválit přidělení 
praporové  pamětní stuhy ČsOL  pro VÚ 6142 Bučovice. Vzhledem k diskuzi bylo 
hlasováno o více možnostech s tímto výsledkem: 

- na základě  rozhodnutí komise se přidělení stuhy nedoporučuje. 
Hlasování: 4 – 5 - 4   

- nedoporučuje se z důvodu neúplnosti žádosti  
Hlasování: 3 – 7 – 3 

- SO předkládá PRV schválit přidělení stuhy 
 Hlasování: 8 - 2 – 3 
 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh 
ocenění. 
Hlasování: 13-0-0  
 
  
 



ad 12) Akce 
a) Nominace na akce v následujícím období 

Nominace členů vedení ČsOL na akce v následujícím období předložil br. Hozlár - 
viz příloha zápisu a rovněž záložka „Akce“ v programu Sharepoint. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje předložené nominace na akce 
v následujícím období. 
Hlasování: 13-0-0 
 

b) Zabezpečení květnových oslav 
Br. Hozlár podrobně seznámil předsednictvo RV s návrhem na zabezpečení 
květnových oslav. Uvedl, že nominace budou dále projednány na zasedání SO. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh na 
zabezpečení květnových oslav. 
Hlasování: 13-0-0 
 
V 19,20 hod odchod br. Hofrichtera. 
 
ad 13 ) Odkup historických dokumentů 
Br. Mojžíš informoval PRV o nabízeném odkupu historických dokumentů od 
p.Pančenka v hodnotě 500Kč a fyzicky tyto dokumenty předložil k nahlédnutí. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje odkup předložených 
historických dokumentů. 
Hlasování: 12-0-0 
 
ad 14) Schválení plánu činnosti na rok 2013 v součinnosti s MO 
Br. Hozlár seznámil předsednictvo RV s plánem činnosti v kapitole MO na rok 2013 – 
viz příloha.  
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje plán činnosti v kapitole MO 
2013. 
Hlasování: 11-0-1 
 
ad 15) Schválení plánu činnosti jednot 
Br. Mojžíš předložil plán činnosti akce jednot, který prošel komisí a SO - viz příloha 
zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje předložený plán. Ukládá SO 
předložit PV Plán činnosti jednot 2012 ke schválení. 
Hlasování: 12-0-0 
 
V 19,55 hod odchod br. Marečka. 
 
ad 16) Dotace 2012  
Br. Mojžíš seznámil se stavem schválených dotací jejich výší a rozčleněním podle 
jednotlivých akcí např. sportovní, Zborovský závod atd – viz příloha zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje čerpání předloženého rámce 
dotací 2012. Ukládá SO informovat RV o získaných dotacích 2012. 
Hlasování: 11-0-0 
 
ad 17) Projekty 

a) Zpráva o činnosti POVV 2012 
Br. Hozlár informoval o činnosti POVV 2012 o řízení činnosti krajských koordinátorů 
a o kontrolní činnosti. Dále informoval o akcích pořádaných  v rámci POVV pro 



válečné veterány, organizování jejich setkání, návštěvách válečných veteránů, jakož i 
vyřizování požadavků na jejich umístnění do domů s pečovatelskou službou a 
celkovém plnění harmonogramu projektu – viz příloha zápisu. 
 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  bere na vědomí aktuální informaci a 
schvaluje postup při realizaci projektu. Ukládá SO předložit RV aktuální informaci 
o projektu POVV 2012.  
Hlasování: 11-0-0 
V 20,20 hod odchod br. Vlasáka. 
 

b) OPLZZ 
Br. Sitta ústně informoval PRV o postupu při realizaci projektu OPLZZ. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání bere na vědomí aktuální informaci a 
schvaluje postup při realizaci projektu. Ukládá SO předložit RV aktuální informaci 
o projektu OPLZZ. 
Hlasování: 10-0-0 
 

c) POVV závěrečná zpráva za roky 2010 – 11 
 
Br. Hozlár seznámil PRV se závěrečnou zprávou projektu POVV 2010-2011. 
Usnesení: Předsednictvo RV  schvaluje závěrečnou zprávu projektu POVV za roky 
2010 – 11.  
Hlasování: 10-0-0 
 

d) Projekt ujednocení ústroje 
Br. Gábor informoval o ujednocení finální podoby uniformy ČsOL. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání bere na vědomí aktuální informaci. 
Ukládá SO informovat RV o přípravě finální podoby uniformy ČsOL. 
Hlasování: 10-0-0 
 

e) Letní tábor 
Br. Gábor  seznámil předsednictvo RV s aktuálním stavem příprav již 3.letního 
tábora Legionář v termínu 30.6. – 14.7.2012 v Jesenici u Rakovníka. Informoval o ceně 
tábora a možnosti podání přihlášek do  10.6.2012. – viz příloha zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  bere na vědomí aktuální informaci a 
schvaluje postup při realizaci projektu. Ukládá SO informovat RV o přípravě 
Letního tábora. 
Hlasování: 10-0-0 
 
ad 18) Nadace 

a) Nadace projektu Legie 100 
Br. Sitta informoval, že k dnešnímu dni je možno považovat založení Nadačního  
fondu  projektu Legie 100 za splněný. Zbývá jej registrovat. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  bere na vědomí aktuální informaci 
k realizaci založení Nadačního fondu projektu Legie 100 a schvaluje konečné znění 
statutu Nadačního fondu projektu Legie 100.  
Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
 



 
b) sloučení Nadačního fondu ČsOL s Legii 100 

Br. Švidek informoval o možnosti návrhu na zrušení, sloučení nebo předání 
Nadačního fondu – br. Sitta navrhuje požádat o stanovisko zřizovatele. 
Usnesení: Předsednictvo RV  bere informaci  na vědomí a postupuje ji SO. 
Hlasování: 10-0-0 
 
ad 19) Různé 

a) Rezignace br. Cigánika na pozici supervizor POVV 
Br. Cigánik oznámil rezignaci na pozici supervizora POVV z osobních důvodů. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  bere na vědomí rezignaci br. Cigánika na 
pozici supervizor POVV. Předsednictvo ukládá SO vyhledat náhradníka na pozici 
supervizor  a předložit jej na dalším PRV. 
 Hlasování: 9-0-1 
 

b) Memorandum o spolupráci se Společností MRŠ a Nadací MRŠ 
Br. Sitta informoval, že v roce 2011 byla ČsOL oslovena se zájmem o spolupráci 
Společností MRŠ a Nadací MRŠ. Dále informoval, že dne 13.32012 proběhlo ve 
Valticích jednání se zástupci Společnosti MRŠ, Nadací MRŠ a ČsOL kde vzniklo 
Memorandum, které nyní předkládá ke schválení předsednictvu RV. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání  schvaluje memorandum o spolupráci se 
Společností MRŠ a Nadací MRŠ. Ukládá SO memorandum podepsat. 
Hlasování: 10-0-0 
 

c) Rezignace 
Br. Hozlár informoval předsednictvo RV o rezignaci členů Republikového výboru, 
jmenovitě : 

- br. Hronek Jan 
- br. Borůvka Arnošt 
- br. Vondráček Evžen 
- br. Trávníček František  

Usnesení: Předsednictvo RV vzalo na vědomí rezignaci členů RV a ukládá dále 
postupovat v souladu se stanovami. 
Hlasování: 10-0-0 
 

d) Lustrační osvědčení 
Br. Hozlár informoval PRV o tom, že 5 členů RV dosud nedodalo lustrační osvědčení, 
čímž nesplnili usnesení sněmu ČsOL doložit platné lustrační osvědčení do 31.12.2011 
Usnesení: Předsednictvo RV vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu ve věci 
doložení Lustračních osvědčení. Ukládá SO informovat RV ČsOL s návrhem na 
ukončení členství těchto osob v souladu se stanovami v RV.  
Hlasování: 10-0-0 
 
ad 20) Závěr 
Br. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil v 19.40 
hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
  
Schválil: br.Jindřich Sitta 


