
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 19. června 2012 

 
Přítomni:  
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Emil BOČEK, br. Emil CIGÁNIK, sstr. Alena 
DITRICHOVÁ, br. František GÁBOR, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jaroslav 
HOFRICHTER, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŢÍŠ, br. Antonín ŠTÍCHA, 
br. Jiří VLASÁK  
 
Hosté: 
br. Petr HOZLÁR, br. Ladislav LENK, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, br. Tomáš 
SEDLÁČEK  
 
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. plnění úkolů 
5. ekonomická situace 

a) čerpání rozpočtu    
b) stav účtu 
c) schválení faktur 
d) schválení hospodářského výsledku 2011 

6. správa nemovitostí 
a) souhrnná informace KPSM 
b) nájem divadélka 

7. komise SZK 
a) schválení návrhů pomoci 
b) Memorandum o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních sluţeb 

8. informace k činnosti odborných komisí ČsOL 
a) schválení členů komise pro dohledání majetku 
b) informace o činnosti odborných komisí ČsOL 

9. noví členové 
10. rozhodnutí RR k podnětu jednoty Teplice 
11. informace o dopisu MPSV Drábka 



12. Plán akcí na 3. čtvrtletí 
13. Nadace Legie 100 
14. různé 

a) pracovní skupina pro přípravu komise pro vlasteneckou výchovu 
b) pozdravný dopis obci Sokolské 
c) zaslání dopisu obcím, které si vzpomněly na 70. výročí 
d) projednání dopisu vojenské kanceláře prezidenta republiky 
e) informace o obrazové pozůstalosti br. Horala 

15. závěr 
 

Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po doplnění schvaluje program zasedání PRV dne 
19. 6. 2012 
Hlasování:  11-0-0 
 
ad 4) plnění úkolů 
Br. Hozlár seznámil PRV s evidencí, řešením a stavem plnění úkolů. Předloţil 
přehled úkolů evidovaných pomocí projektu SharePoint. Tabulka úkolů je přílohou 
zápisu. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav 
plnění úkolů. 
Hlasování:  10-0-1 
  
Příchod br. Přerovského v 16,45 hod 
 
ad 5) ekonomická situace 

a) čerpání rozpočtu 
Br. Budinský předloţil předsednictvu RV aktuální přehled čerpání rozpočtu se 
stavem k 28. 5. 2012. Tabulka přehledu čerpání rozpočtu je přílohou zápisu. 
Usnesení: předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje čerpání rozpočtu k 28. 5. 
2012. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

b) stav účtu 
Br. Budinský seznámil PRV se stavem účtu k 14. 6. 2012 – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere na vědomí stav účtu 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

c) schválení faktur 
Br. Budinský předloţil PRV přehled proplácených faktur – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložené proplácení faktur 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

d) schválení hospodářského výsledku 2011 
Br. Budinský seznámil PRV s hospodářským výsledkem za rok 2011 a rovněţ 
s daňovým přiznáním za rok 2011 – viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložený hospodářský výsledek za 
rok 2011. 
Hlasování: 12-0-0 
 
 
 



ad 6) Správa nemovitosti 
a) Souhrnná informace KPSM 

Br. Gábor seznámil se souhrnnou informací komise pro správu majetku. Za podpory 
garanta komise br. P. Budinského byla provedena například revize protipoţárních 
dveří, uzavřena smlouva s PRE o dodávce energie na rok 2012, zpracována poţární 
dokumentace, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní poţární 
hlídky, rozmístění hasících přístrojů a hydrantů, zřízena ohlašovna poţárů, zahájeno 
jednání s UPV pro registraci znaku ČsOL, dokončena oprava havárie plynové 
přípojky, oprava střechy hotelu Legie na úrovni devátého patra – celková souhrnná 
informace KPSM je přílohou zápisu. Br. Budinský informoval o výhledových plánech 
rekonstrukce vzduchotechniky, střechy, výtahu, vody, topení a případně vyuţití 
podkroví. 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav 
prováděné činnosti, údržby a oprav. Schvaluje prováděnou činnost, údržbu a opravy 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 

b) Nájem divadélka 
Tento bod byl staţen z programu jednání. 
 
ad 7) Komise SZK 

a) Schválení návrhů pomoci 
Sstr. Ditrichová seznámila PRV s aktuální činností sociálně zdravotní komise, 
informovala, ţe komise na svých čtyřech zasedáních zpracovala 88 ţádostí o SZP 
v celkové výši 143 310,-Kč. Dále informovala PRV s výrazně vyšší částkou finanční 
náhrady na úhradu nákladů za stomatologickou péči br. Bubníka, která činí 21 300,-
Kč. Sstr. Ditrichová navrhuje za SZK hradit do budoucna stomatologickou péči 
paušálně ve výši max. do 5000,-Kč.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje předložený návrh pomoci 
SZK. Ukládá SO realizovat podporu ve schváleném rozsahu vyjma položky 9 ve 
stomatologické péči.  
Hlasování: 10 – 1 – 1 
 

b) Memorandum o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních sluţeb 
Sstr. Ditrichová informovala o memorandu o vzájemné spolupráci s FN Motol, 
způsobu registrování ţádostí o vyšetření, objednávání na tato vyšetření členů ČsOL, 
válečných veteránů a jejich rodinných příslušníků. Br. Budinský tuto informaci ještě 
podrobněji rozebral a doplnil. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci 
při poskytování zdravotních služeb s nemocnicí Motol. Ukládá SO předmět 
memoranda realizovat a z rozpočtu 2012 vyčlenit potřebné finanční prostředky. 
Hlasování: 12 – 0 - 0  
 
ad 8) Informace k činnosti odborných komisí ČsOL 

a) Schválení členů komise pro dohledání majetku 
Br. Gábor informoval předsednictvo republikového výboru o tom, ţe se sešla 
pracovní skupina komise pro dohledání majetku. Zahájila svou činnost. Poţádala o 
doplnění dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu.  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje předložený 
návrh k doplnění komise. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 



b) Informace o činnosti odborných komisí ČsOL 
Předsedové jednotlivých komisí přednesli správu v tomto pořadí: 

- Komise pro správu majetku 
- Komise pro strategické plánování 
- Komise ekonomicko – finanční 
- Komise sociálně – zdravotní – měla samostatný bod 
- Tisková a publikační komise 
- Historicko-dokumentační komise 
- Organizační komise 
- Komise pro dohledání majetku 
- Komise pro zahraniční spolupráci 
- Komise pro legislativu 
- Komise pro symboliku 
-  

Kaţdá komise seznámila PRV s činností své komise za období 01. 01. – 19. 06. 2012. 
Usnesení: Předsednictvo RV po projednání schvaluje přednesené informace o 
činnosti odborných komisí ČsOL. 
Hlasování: 12-0-0 

 
ad 9) Noví členové 
Br. Mojţíš předloţil předsednictvu RV seznam s nových členů – viz příloha zápisu 
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání schvaluje registraci nových členů 
s výjimkou položky č. 39 a ukládá SO informovat o dané skutečnosti příslušnou 
jednotu. 
Hlasování: 12 – 0 – 0 
 
ad 10)Rozhodnutí RR k podnětu jednoty Teplice  
Br. Gábor informoval předsednictvo RV o zasedání RR ze dne 23. 5. 2012, na které 
byli přizvaní sstr. Švorcová, pan Michal a br. Vanek. Pozvaní se bez omluvy 
nedostavili – stanovisko RR je přílohou zápisu. Dalším bodem jednání RR byla 
stíţnost jednoty ČsOL Teplice, kde RR dospěla k závěru, ţe při přijímání za členy 
ČsOL paní Jiřiny Černé a Zuzany Tesárkové nebyly porušeny stanovy ČsOL. Činnost 
RR není ovlivňována. Předloţena zpráva RR je přílohou tohoto zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere informaci na vědomí a schvaluje závěry 
RR. Ukládá SO realizovat návštěvu jednoty Teplice. 
Hlasování: 12-0-0 
 
ad 11)  Informace o dopisu MPSV Drábka 
Br. Budinský informoval o pokračující komunikaci s MPSV, dále seznámil PRV se 
zněním dopisů adresovaných MPSV / kopie dopisů jsou přílohou zápisu/ 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere informaci na vědomí a schvaluje postup 
SO.  
Hlasování: 12-0-0 

 

19.20 hod odchod br. Hofrichter 

 
 
 
 
 
 



ad 12)  Plán akcí ČsOL na 3. čtvrtletí 
Br. Hozlár seznámil předsednictvo RV s plánem akcí na 3. čtvrtletí a s nominací 
záštity jednotlivých členů ČsOL na tyto akce – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere na vědomí plán akcí ČsOL na 3. čtvrtletí a 
schvaluje navrženou účast na akcích. 
Hlasování: 11-0-0 
 
ad 13)  Nadace Legie 100 
Br. Gábor informoval o zahájení činnosti Nadačního fondu Legie 100. Revizorem byl 
zvolen br. Budinský. Předsedou správní rady NF byl zvolen br. J. Sitta. Br. Gábor 
informoval PRV ČsOL o úpravě statutu NF Legie 100. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere informaci na vědomí a schvaluje postup. 
Hlasování: 11-0-0 

 

ad 14) Různé 
a) pracovní skupina pro přípravu komise pro vlasteneckou výchovu 

Br. Gábor informoval o připravovaných prezentacích a besedách ve školách se 
zaměřením na vlasteneckou výchovu. Seznámil s obsahem prezentace, která je 
rozčleněna do čtyř kategorií: 

- 1. Světová válka – Čs. legie 
- 2. Světová válka – Čs. zahraniční armáda 
- novodobé mise AČR 
- AČR v duchu legionářských tradic 

Dále předloţil návrh na zřízení pracovní skupiny pro přípravu komise pro 
vlasteneckou výchovu ve sloţení Gábor, Skácel, Charfreitag.  
Usnesení: Předsednictvo RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje předložený 
návrh na zřízení pracovní skupiny pro přípravu komise pro vlasteneckou výchovu ve 
složení Gábor, Skácel, Charfreitag. Ukládá skupině připravit podklady pro založení 
komise ČsOL. Dále ukládá předložit návrh na zřízení komise pro vlasteneckou 
výchovu na následující zasedání RV ke schválení. 
Hlasování: 11 – 0 – 0 
 

b) Pozdravný dopis obci sokolské 
Br. Sedláček navrhl sepsat pozdravný dopis obci sokolské k 150. výročí zaloţení a 
k XV. sletu obce sokolské. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje návrh čestného předsedy na pozdravný dopis 
k 150.výročí a XV, sletu obce sokolské – úkol plní br. Sedláček ve spolupráci s br. 
Lenkem. 
Hlasování: 11 – 0 – 0 
 

c) Zaslání dopisů obcím, které si vzpomněli na 70. výročí 
Br. Sedláček navrhuje zaslat dopis obci Senice a dalším obcím, které si připomněli 
70.výročí operace SILVER A. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložený návrh čestného předsedy na zaslání 
dopisů obcím, které se vzpomněli na 70. výročí operace SILVER A - úkol plní br. 
Sedláček ve spolupráci s br. Hozlárem 
Hlasování: 11 – 0 – 0 
 
 
 
 



d) Projednání dopisu vojenské kanceláře prezidenta republiky 
Br. Vlasák seznámil PRV ČsOL s dopisem vojenské kanceláře prezidenta republiky 
s poţadavkem na vyjádření se k podpoře ocenění gen. Beera a plk. Poláka. 
Usnesení: PRV ČsOL projednalo tento požadavek a přijalo rozhodnutí návrh na 
ocenění gen. Beera nepodpořit a plk. Poláka podpořit. 
Hlasování: 10 – 0 – 1 
 

e) Informace o obrazové pozůstalosti br. Horala 
Br. Vlasák informoval o obrazové pozůstalosti br. Horala a moţnosti získat tuto 
expozici pro ČsOL. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání návrhu br. Vlasáka ukládá br. Mojžíšovi 
zpracovat žádost o bezplatné převzetí pozůstalosti br. Horala. 
Hlasování: 11 – 0 – 0 
 
ad 15) závěr 
Br. P. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil 
v 20.15 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
  
Schválil: br. Milan Mojţíš 


