
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 07. srpna 2012 

 
Přítomni:  
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Emil CIGÁNIK, br. Karel ČERNOCH,  
br. František GÁBOR, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan 
MOJŽÍŠ, br. Milan ŘEPKA, br. Antonín ŠTÍCHA, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří 
VLASÁK, br. Jozef BUJŇÁK  
 
Hosté: 
br. Petr HOZLÁR, br. Ladislav LENK, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ  
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 16,40 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. ekonomická situace 

a) stav účtu 
b) proplácení faktur 
c) plnění rozpočtu 1 – 6 /2012 
d) uvolnění příspěvku jednotám 
e) hospodářský výsledek – informace auditora 
f) dohoda s Ondrášem o sbírce 

5. udělení ocenění 
a) jmenování do vyšších hodností 
b) schválení návrhů na vyznamenání 
c) schválení udělení ocenění ČsOL 

6. zpráva o činnosti 
7. příprava ČsOL (akce) na Den České státnosti a Den veteránů 
8. nominace na akce v následujícím období 
9. noví členové, nové jednoty 
10. harmonogram projektu Legie 100 – aktualizace 2012  
11. vyhodnocení služebních cest 

 
 



12. informace 
a) informace o projektech 

i. POVV 
ii. OPLZZ 

13. poskytnutí společenské záruky – Vladimír Svoboda 
14. různé 

a) odsouhlasení smlouvy na nákup vagónů s ČD 
b) statut odborné komise pro vlasteneckou výchovu 

 
15. závěr 

 
Program je doplněn o: 
bod 14 a) o kterém bylo hlasováno: 11 – 0 - 1 
bod 14 b) o kterém bylo hlasováno: 12 – 0 - 0 

 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po doplnění schvaluje program zasedání PRV dne 
07. 08. 2012 
Hlasování:  12 – 0 - 0 
 
ad 4) ekonomická situace 

a) stav účtu 
Br. Budinský seznámil PRV se stavem účtu k 26. 7. 2012 – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere na vědomí stav účtu. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

b) proplácení faktur 
Br. Budinský předložil PRV přehled proplácených faktur, informoval, že prozatím 
bylo proplaceno 38 faktur – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložené proplácení faktur. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

c) plnění rozpočtu 
Br. Sitta předložil předsednictvu RV aktuální přehled čerpání rozpočtu se stavem 
k 19. 7. 2012. Tabulka přehledu čerpání rozpočtu je přílohou zápisu. 
Usnesení: předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání rozpočtu k 19. 7. 
2012. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

d) uvolnění příspěvku jednotám 
Br. Budinský informoval PRV o uvolnění příspěvku jednotám pro rok 2012. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje uvolnění příspěvku jednotám pro rok 
2012 ve výši 100,- Kč na člena, celkem 336.313,- Kč   
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

e) hospodářský výsledek – informace auditora 
Br. Mojžíš informoval PRV o hospodářském výsledku a informaci auditora, rovněž 
informoval o tom, že dne 30. 6. bylo podáno Daňové přiznání a o celkové výši 
daňové povinnosti.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje auditorem ověřený hospodářský 
výsledek za rok 2011. 
Hlasování: 12 – 0 - 0 



f) dohoda s VÚS Ondráš  a informace o sbírce 
Br. Hozlár, informoval PRV o tom, že byla schválena nová sbírka ve prospěch 
Domovů pro válečné veterány s účinností od 1. 7. 2012. Dále informoval, že 
v současné době již byla sbírka reálně zahájena a dle informace od VÚS Ondráš na 
sbírku bylo dosud převedeno cca 73.000,-Kč. Dohoda o spolupráci s VÚS Ondráš a 
FS Jánošík je přílohou tohoto zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje dohodu a spolupráci s VÚS Ondráš a 
Folklórním sdružením Jánošík Brno o.s. 
 Hlasování: 12-0-0 
 
ad 5) Udělení ocenění 
Br. Vlasák informoval PRV, že bylo podáno celkem 101 návrhů na ocenění a 
jmenování do vyšších hodností. Dále zdůraznil, že neustále přetrvává vyplňování na 
starých a neplatných formulářích, jako např. u jednoty Havířov, Žatec a nejhorší stav 
je u jednoty Praha 4. 
Usnesení: PRV ČsOL ukládá na nejbližším zasedání RV znovu proškolit všechny 
předsedy jednot k vyplňování návrhů na ocenění. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
   

a) jmenování do vyšších hodností 
Br. Vlasák seznámil s návrhy komise na jmenování do vyšších hodností 
s následujícím výsledkem hlasování: 
 
Brigádní generál 
Jednota Praha 8, SO ČsOL plk. Boček Emil 8 – 2 – 2 
SO ČsOL  plk. Singer Gustav, MUDr. 8 – 2 – 2 
 
v 17,40 hod odchod br.Cigánika 
 
Plukovník 
Jednota Praha 4  pplk. Koukol Jan 0 – 9 - 2  
  (neschválen SO)  
 
Podplukovník 
Jednota Žatec  mjr. Carboch Josef 0 – 7 – 4 
  (neschválen SO) 
Major 
Jednota Žatec  kpt. Umlauf Antonín 0 – 7 – 4 
  (neschválen SO) 
 
v 17,55 hod návrat br. Cigánika 
 
Jednota Praha 4  kpt. Ivančo Jiří 0 – 8 – 4 
  (neschválen SO) 
Kapitán 
Jednota Nový Jičín npor. Knob Vladimír 11 – 0 – 1 
Jednota Havířov Fišer Miroslav, Ing 0 – 9 – 3 
  (neschválen SO) 
Poručík 
Jednota Praha 4  svob. Damašek Zdeněk, Ing. 0 – 11 – 1 
  (neschválen SO) 



 
Rotmistr 
Jednota Nový Jičín čet. Diblík Josef 11 – 0 – 1 
 
Neschválení návrhů na jmenování do vyšších hodností ze strany SO bylo z důvodu 
povrchního a neúplného zpracování návrhů příslušnou jednotou. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje a neschvaluje 
návrhy na jmenování do vyšších hodností. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

b) schválení návrhů na vyznamenání 
Br. Vlasák dále předložil PRV návrhy na vyznamenání: 
 
Kříž obrany státu ministra obrany ČR 
Jednota Jindřichův Hradec Peltán František „in memoriam“  12 – 0 – 0 
 
Záslužný kříž MO ČR III. st. 
Jednota Havířov   Malíř Otmar     12 – 0 – 0 
 
Dále bylo schváleno kladné vyjádření na dopis z kanceláře Prezidenta republiky 
s návrhem na propůjčení státního vyznamenání Prezidentem republiky plk. Švecovi 
Pavlu. 
Hlasování: 8 – 2 – 2 
Rovněž seznámil s návrhem a doporučením SO na udělení vyznamenání pro br. 
Sedláčka Tomáše ze strany kanceláře Prezidenta republiky. 
Hlasování: 11 – 0 - 1 
 
Ostatní návrhy na ocenění – viz. příloha zápisu, byly schváleny celkovým 
hlasováním 12 – 0 – 0. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje návrhy na 
vyznamenání. 
Hlasování : 12 – 0 – 0 
 

c) schválení udělení ocenění ČsOL 
Br. Vlasák předložil přehled návrhu na ocenění – viz příloha zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje návrhy na 
ocenění. 
Hlasování : 12 – 0 – 0 
 
ad 6) zpráva o činnosti 
Br. Gábor informoval PRV o zprávách o činnosti jednotlivých komisí, které byly 
rozeslány mailem, tuto zprávu prozatím nedodali 3 komise z důvodu čerpání 
dovolené, tyto komise zprávu dodají v náhradním termínu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje zprávu o 
činnosti 1 – 6/2012. PRV ČsOL bere na vědomí informace o činnosti 1 – 6/2012 
Ústřední revizní komise a Rozhodčí rady. Ukládá SO ČsOL předložit zprávy na 
zasedání RV ČsOL dne 25. 8. 2012. 
 Hlasování :  12 – 0 – 0 
 
 
 



 
ad 7) příprava ČsOL (akce) na Den České státnosti a Den veteránů 
Br. Hozlár informoval PRV o připravované akci ve dnech 28. 10. a 11. 11. kdy se 
připravuje setkání veteránů a koncert vlčích máků. Br. Mojžíš doplnil informaci o 
výstavě Československé legie, která by měla být ve dnech 28. 10. – 11. 11. vystavena 
na Vítkově a zároveň požádal o součinnost při přípravě této akce předsedu 
organizační komise. 
Br. Mareček navrhuje apelovat na den oslav Dne veteránů 11. 11. z důvodu, že se 
jedná o neděli a dle neověřených informací se tento významný den má slavit v pátek 
9. 11.  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere přednesenou informaci na 
vědomí a ukládá SO ČsOL projednat Den veteránů s tím aby byl dodržen termín    
11. 11.2011 
 Hlasování :  12 – 0 – 0 
 
ad 8) nominace na akce v následujícím období 
Br. Hozlár seznámil PRV s tím, že nominace na nejbližší akce jsou schváleny 
z posledního zasedání PRV a předložil plán a nominace na akce na měsíc srpen a září 
takto: 

- na 24. 8. br. Štícha 
- na 29. - 30. 8. br. Budinský a br. Cigánik 
- na 30. 8. br. Mareček 
- na 1. 9. br. Boček 
- na 20. 9. br. Mojžíš a za SO br. Cigánik 
- na 21. 9. br. Mirkovič 
- na 22. 9. br. Švidek 

  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje nominace na 
akce v následujícím období. 
 Hlasování :  12 – 0 – 0 
 
ad 9) noví členové, nové jednoty 
Br. Mojžíš předložil seznam nových členů k registraci. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje registraci 
nových členů, vyjma č.2, ukládá s danou skutečností seznámit příslušnou jednotu a 
osobu. 
Hlasování :  12 – 0 – 0 
 
v 18,45 hod odchod br. Bujňák 
 
ad 10) harmonogram projektu Legie 100 – aktualizace 2012 
Br. Sitta seznámil podrobně předsednictvo RV s harmonogramem projektu Legie 100, 
mimo jiné informoval, že v rámci projektu Legie 100 je plánovaných 10 výstav a 
z toho 6 je již připraveno. Br. Cigánik navrhl do harmonogramu doplnit finanční plán 
projektu Legie 100 na rok 2013. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje předložený 
harmonogram projektu Legie 100 a schvaluje finanční krytí v rámci schváleného 
rozpočtu pro rok 2012 a ukládá předložit aktualizaci pro rok 2013 v rámci 
finančního rozpočtu na posledním jednání PRV v letošním roce.  
Dále ukládá členům PRV: 

- seznámit se s předloženým harmonogramem projektu Legie 100 



- seznámit jednotlivé komise s tímto harmonogramem 
- navrhnout jeho upřesnění a doplnění o další myšlenky ve vašich oborech  

a to do 15. 10. 2012  
PRV ČsOL ukládá SO tyto upřesnění a doplnění zapracovat do harmonogramu a 
aktualizovat jej do konce roku 2012.  
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 
v 19,05 hod odchod br. Černoch, br. Řepka 
 
Přednostně projednán bod 13) a 14). 
 
ad 13) poskytnutí společenské záruky – Vladimír Svoboda 
Br. Sitta seznámil PRV s obsahem dopisu p. Vladimíra Svobody, se všemi okolnostmi 
týkajícími se této problematiky a s následným návrhem na poskytnutí společenské 
záruky. 
Usnesení: PRV ČsOL ukládá SO zpracovat a podepsat tuto záruku. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
ad 14) různé 
 a) odsouhlasení smlouvy na nákup vagónů s ČD 
Br. Sitta informoval o možnostech ohledně smlouvy na nákup vagónů a jejich 
následného využití pro Legiovlak. Jako místo uložení se nabízí např. Lešany... 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje  smlouvu na nákup vagónů a ukládá ji realizovat. 
Hlasování: 10 – 0 – 0  
 
 b) statut odborné komise pro vlasteneckou výchovu 
Br. Gábor seznámil PRV s návrhem statutu odborné komise pro vlasteneckou 
výchovu a  složením této komise. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje návrh statutu komise a ukládá SO předložit složení 
komise a statutu na jednání RV. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
v 19,15 hod odchod br. Mareček 
 
ad 11) vyhodnocení služebních cest 
Bod byl stažen z programu. 
Usnesení: Bod se stahuje z programu. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 
 
v 19,20 hod odchod br. Vlasák 
 
ad 12) informace 

a)  informace o projektech 
i. POVV 

Br. Hozlár informoval PRV o stavu projektu POVV za 1. pololetí roku 2012.  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí přednesenou 
informaci. Schvaluje postup realizace projektu. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
 
 



 
ii. OPLZZ 

Br. Sitta informoval PRV o tom, že projekt skončil a závěrečná zpráva byla předána 
na MO. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí přednesenou 
informaci. Schvaluje postup realizace projektu. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 

 
ad 15) závěr 
 
Br. P. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil 
v 20.10 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
  
Schválil:  Jindřich Sitta 


