
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 04. prosince 2012 

 
Přítomni:  
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Emil BOČEK, br. Emil CIGÁNIK, sstr. 
Alena DITRICHOVÁ, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan 
MOJŢÍŠ, br. Josef PŘEROVSKÝ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. Stanislav ŠVIDEK  
 
Hosté: 
br. Petr HOZLÁR, br. Ladislav LENK, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan 
KREISINGER 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 16,25 hod.  

 
ad 2) Br. Budinský poţádal o schválení hostů: 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  11-0-0 
 
ad 3) Br. Budinský přednesl návrh programu.  

1. zahájení 
2. schválení hostů 
3. schválení programu 
4. sociálně zdravotní podpora 

a) sociálně zdravotní podpora 
b) zdravotní prevence 

5. přehled plnění úkolů 
6. ekonomická situace 

a) stav účtu 
b) plnění rozpočtu 
c) schválení faktur 
d) havárie vody - řešení 

7. rozpočet 2013 
8. plán činnosti 2013 
9. termíny zasedání 
10. pronájem divadélka 
11. noví členové, nové jednoty 

a) noví členové, nové jednoty 
b) proces přijímání nových členů 

12. výroční zpráva  
13. časopis ČsOL, internetové noviny ČsOL 
14. komise 
15. projekty 



a) OPLZZ 2010 
b) OPLZZ 2013 
c) POVV 2012 
d) POVV 2013  

16. program zasedání RV 15. 12. 2012  
17. různé 

a) ocenění 
b) memorandum Šnejdárek 
c) dopis Ligač 
d) dopis Hříbek 
e) restituce 
f) výlohy 

18. úprava kompetencí zaměstnanců 
19. poděkování za činnost 
20. závěr 

 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje program 
zasedání PRV dne 04. 12. 2012 
Hlasování:  11 – 0 - 0 

 
ad 4) sociálně zdravotní podpora 

a) sociálně zdravotní podpora 
Sstr. Ditrichová informovala PRV, ţe za rok 2012 bylo zpracováno téměř 600 ţádostí 
o sociálně zdravotní podporu za cca 470.000 Kč. Rovněţ seznámila PRV, ţe tímto byl 
překročen limit na výplatu SZP a poţádala předsednictvo RV o rozhodnutí jak 
přerozdělit finance na výplatu SZP. PRV jednotlivé návrhy prodiskutovalo a 
následně schválilo verzi, kde bude plná náhrada vyplacena všem ţadatelům z řad 
druhoválečných veteránů a ostatní ţadatelé dostanou příspěvek krácený a to 
v poměru 1 : 0,43 Kč. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje výplatu SZP druhoválečným veteránům 
v plné výši a ostatním žadatelům v poměru 1 : 0,43 Kč. 
Hlasování: 6 – 4 – 1 
 

b) zdravotní prevence 
Sstr. Ditrichová informovala PRV, ţe do konce měsíce prosince bude za rok 2012 
v rámci programu zdravotní prevence s FN Motol vyšetřeno celkem 103 uchazečů. 
Dále sdělila, ţe v tuto chvíli jsou jiţ obsazeny termíny na měsíce leden – únor a ţe 
spolupráce v rámci memoranda s FN Motol bude pokračovat i v roce 2013, pouze 
dochází k prozatímní změně v počtu vyšetřených osob týdně, kde se tento mění na 4 
osoby. V závěru sdělila předsednictvu RV, memorandum s FN Motol se u členů 
ČsOL setkalo s velkým ohlasem a spokojeností. 
Usnesení: PRV vzalo na vědomí informaci sstr. Ditrichové o vývoji spolupráce s FN 
Motol a ukládá ve spolupráci pokračovat i v roce 2013 a dále ukládá FN Motol 
poděkovat za spolupráci v roce 2012. 
Hlasování: 10 – 0 – 1 
 
Odchod sstr. Ditrichové – 17,15 hod. 
 
 
 
 



ad 5) přehled plnění úkolů 
Br. Sitta seznámil předsednictvo RV o novém programu Sharepoint a jeho funkci 
v oblasti evidence úkolů a dále seznámil se stavem plnění úkolů. Zdůraznil moţnost 
neustálého přehledu zadaných úkolů a jejich aktuální stav plnění. Informoval, ţe 
v tuto chvíli je do programu aktivně zapojeno cca 30 lidí (sekretariát, KK….)  
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
 
ad 6) ekonomická situace 

a) stav účtu 
Br. Mojţíš seznámil se stavem účtu k 27. 11. 2012 – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV vzalo na vědomí informaci o stavu účtu. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 

b) plnění rozpočtu 
Br. Sitta informoval o stavu plnění rozpočtu – viz příloha. Dále informoval, ţe lze 
očekávat čerpání rozpočtu s kladným výsledkem. 
Usnesení: PRV po projednání vzalo informaci o čerpání rozpočtu na vědomí. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
 

c) schválení faktur 
Br. Mojţíš seznámil PRV  se stavem proplácení faktur – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
  

d) havárie vody – řešení 
P. Kreisinger informoval PRV o havárii vody v hotelu Legie, při které docházelo 
denně k úniku 30m3 55°c teplé vody. Dále sdělil, ţe o havárii se dozvěděli aţ po 
několika dnech a po lokalizování závady byla tato odstraněna.  
Usnesení: PRV bere řešení havárie úniku teplé vody na vědomí. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
ad 7) rozpočet 2013 
Br. Sitta předloţil návrh rozpočtu na rok 2013 (viz příloha zápisu) a následně 
podrobně rozebral jednotlivé kapitoly rozpočtu. 
 
odchod br. Sitty – 18,30 hod 
 
Usnesení: PRV schvaluje návrh rozpočtu a ukládá předložit jej na RV dne 15. 12. 
2012. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 
 
ad 8) plán činnosti 2013 
Br. Mojţíš seznámil PRV s plánem činnosti na rok 2013 s tím, ţe plán jednot bude 
dopracován aţ po obdrţení veškerých podkladů. Po získání dotací v lednu 2013 
bude upřesněn bod č. 4. Plán činnosti 2013 je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje plán činnosti 2013 vyjma bodu 4., který bude upřesněn po 
získání dotací v lednu 2013 a ukládá předložit jej na RV dne 15. 12. 2012. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 
ad 9) termíny zasedání 
Br. Mojţíš seznámil s navrhovanými termíny na zasedání SO, PRV a RV v roce 2013. 



Usnesení: PRV schvaluje plán zasedání orgánů ČsOL 2013 a ukládá předložit jej RV. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 
 
Odchod br. Marečka – 19,40 hod. 
 
ad 10) pronájem divadélka 
Tento bod nebyl projednáván. 
Usnesení: PRV  ukládá předložit tento bod na RV dne 15. 12. 2012 bez stanoviska 
PRV. Předsednictvo RV postupuje rozhodovací pravomoc republikovému výboru.  
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 11) noví členové, nové jednoty 
       a) noví členové, nové jednoty 
Br. Mojţíš předloţil seznam nových členů a novou jednotu Boletice k registraci.  
Usnesení: PRV registruje vznik nové jednoty a schvaluje registraci nových členů 
vyjma č. 46, které bude řešeno standardním způsobem. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
       b) proces přijímání nových členů 
Br. Mojţíš předloţil závazný výklad nových stanov – viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV souhlasí s předložením závazného výkladu stanov RV dne 15. 12.  
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 12) výroční zpráva  
Br. Mojţíš seznámil PRV s návrhem výroční zprávy, s její strukturou a se zbývajícími 
částmi k dopracování. 
Usnesení: PRV schvaluje rozpracovanou zprávu za rok 2011 a ukládá dopracovat ji 
a předložit na RV dne 15. 12. 2012. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 13) časopis ČsOL, internetové noviny ČsOL 
Br. Budinský informoval PRV, ţe časopis půjde 13. 12. do tisku a bude mít 46 listů. 
Dále br. Budinský informoval o výhledovém plánu s provozováním internetových 
novin, kde bude prostor k řešení aktuálních problematik a polemik s ohledem na 
názory ČsOL. 
Usnesení: PRV bere na vědomí vydání časopisu a schvaluje internetové noviny s tím, 
že nebude překročen plánovaný rozpočet a ukládá předložit tuto informaci na RV 
dne 15. 12. 2012. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 14) komise 
Br. Hozlár seznámil PRV s úkolem pro předsedy komisí zpracovat zprávu o činnosti 
jednotlivých komisí za rok 2012.  
Usnesení: PRV ukládá předsedům komisí předložit zprávu o činnosti komisí za rok 
2012 na příští zasedání PRV. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
 
 
 
 



ad 15) projekty 
a) OPLZZ 2010 

Br. Mojţíš seznámil s aktuálním stavem v projektu OPLZZ 2010 
b) OPLZZ 2013 

Br. Mojţíš informoval PRV, ţe projekt postoupil do schvalovacího řízení bez 
připomínek. 

c) POVV 2012 
Br. Hozlár informoval o aktuálním stavu rozpočtu v projektu POVV 2012. 

d) POVV 2013  
Br. Mojţíš informoval o plánovaném zahájení projektu POVV 2013. 
Usnesení: PRV vzalo na vědomí informaci o jednotlivých projektech a schvaluje 
realizaci projektu POVV 2013 v měsíci leden – únor 2013 v rozsahu 300.000 Kč.  
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 16) program zasedání RV 15. 12. 2012  
PRV projednalo jednotlivé body programu zasedání RV dne 15. 12. 2012 
Usnesení: PRV schvaluje program zasedání RV dne 15. 12. 2012 a ukládá doplnit jej 
o případné body z dnešního jednání PRV. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 17) různé 

a) Ocenění 
Br. Hozlár seznámil PRV s návrhem SO na ocenění tří členů hradní stráţe medailí III. 
stupně a br. Javoříka medailí II. stupně.  
Usnesení: PRV schvaluje ocenění příslušníků hradní stráže a br. Javoříka. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 

b) memorandum Šnejdárek 
PRV projednalo problematiku popsanou v přílohách k memorandu Šnejdárek a 
navrhuje, aby se touto problematikou zabývala komise historicko – dokumentační a 
své vyjádření předloţila na zasedání RV dne 15. 12. 2012 
Usnesení: PRV ukládá HDK předložit své vyjádření k dané problematice na zasedání 
RV dne 15. 12. 2012. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 

 
c) dopis Ligač 

PRV projednalo problematiku popisovanou v dopisu br. Ligače a navrhuje pozvat br. 
Ligače na nejbliţší jednání PRV k podání vysvětlení 
Usnesení: PRV požádá br. Ligače o podání vysvětlení na nejbližším PRV. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 

d) dopis Hříbek 
PRV prodiskutovalo problematiku řešenou v dopise „Hříbek“ a navrhuje, aby se 
k této problematice vyjádřila historicko – dokumentační komise 
Usnesení: PRV ukládá HDK předložit své vyjádření k dané problematice na zasedání 
RV dne 15. 12. 2012. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
 
 
 



e) restituce 
Br. Cigánik informoval PRV, ţe dne 1. 1. 2013 vstupuje v platnost zákon a vyrovnání 
s církvemi, který prolamuje restituční tečku. Dále navrhuje sestavit komisi, která se 
bude danou problematikou zabývat. 
Usnesení: PRV pověřuje SO započetím přípravných prací k uplatnění restitucí 
majetku ČsOL. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 

f) výlohy 
PRV projednal úpravu výloh hotelu Legie. Grafické znázornění úpravy výloh je 
přílohou zápisu.  
Usnesení: PRV schvaluje úpravu výloh dle návrhu SO. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
  
ad 18) úprava kompetencí zaměstnanců 
Br. Budinský vyjádřil dlouhodobou nespokojenost se stavem přípravy dokumentů na 
zasedání orgánů ČsOL ze strany br. Gábora a rozhodl, ţe příprava dokumentů bude 
spadat do kompetence administrativní části sekretariátu. 
Usnesení: PRV schvaluje návrh br. Budinského. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 19) poděkování za činnost 
Br. Budinský poděkoval všem členům PRV za jejich činnost v roce 2012. 
 
ad 20) závěr 
Br. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil v 21,30 
hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
  
Schválil:  Jindřich Sitta 


