
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 

LEGIONÁŘSKÁ 
HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33,  120 00  PRAHA 2 

TEL. 224  266  235, 224  266  241WWW.CSOL.CZ   SEKRETARIAT@CSOL.CZ 

 

Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 25. března 2014 
 

Přítomni:  
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Václav KUCHYNKA, br. Emil BOČEK, 
br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŢÍŠ, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK 
(8) 
 
Přísedící: 
br. Jozef BUJŇÁK 
 
Hosté: 
br. Petr HOZLÁR, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, p. Filip 
PROCHÁZKA, br. Jiří CHARFREITAG 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 15,30 hod.  

 
ad 2) Br. Budinský poţádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  8 – 0 - 0 
 
ad 3) Br. Budinský přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 25. 3. 2014 
 
1) Zahájení 

2) Schválení hostů 

3) Schválení programu 

4) Správa nemovitosti 

5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu  
b) Schválení faktur 
c) Plnění rozpočtu 2013 

6) Stanovisko ÚRK ČsOL ze dne 28. 2. 2014 

7) Dotace 2014 

8) Plán práce jednot 

9) Členská základna 

a) Noví členové 
b) Jednota Rudná 
c) Jednota Nový Jičín 
d) Jednoty Jihomoravského kraje 



e) Přijetí vyloučeného člena 
10) Mediální útok na ČsOL – návrh opatření, schválení vyjádření do LS 01/2014 

11) Personální situace – vedoucí Projektu POVV 

12) Zámeček Pardubice 

13) Cihelna 

14) Novela zákona o VV 

15) Lustrační osvědčení – Trávníček 

16) Projekty 

a) POVV 2014 

b) Legie 100 

17) Memoranda – nová memoranda 

18) Omluva Komisi pro udělení ocenění a PRV 

19) Nominace na akce v následujícím období 

20) Stav plnění úkolů PRV 
21) Návrh programu RV 

22) Různé 

a) Parkování 
b) Antény TV 
c) Muzeum na Ukrajině 
d) Znak ČsOL 
e) Uniformy 
f) Ankora 

23) Závěr 

 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování:  8 - 0 - 0 
 

ad 4) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger informoval o odvozu nepotřebného a neopravitelného majetku a 
aktuální situaci v oblasti správy hotelu. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informace o aktuální situaci v oblasti správy 
nemovitosti. 
Hlasování:  8 - 0 - 0 
 

ad 5) Ekonomická situace 
a) Stav účtu  

Br. M. Mojţíš seznámil PRV se stavem účtu k 6. 3. 2014 – viz příloha.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtu k 6. 3. 2014. 
Hlasování:  8 - 0 - 0 
 

b) Schválení faktur 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s proplácením předloţených faktur – viz příloha. 
Usnesení: PRV schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 8 - 0 – 0 
 
 
 
 

 



c) Plnění rozpočtu 2013 
Br. M. Mojţíš informoval o plnění rozpočtu za rok 2013, následně podrobněji 
rozebral jednotlivé kapitoly - viz příloha. 
Usnesení: PRV schvaluje plnění rozpočtu 2013, ukládá komisi doplnit přehled o 
příjmy za rok 2013, které byly na účet ČsOL připsané do 31. 3. 2014 a ukládá 
předložit na zasedání RV. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 6) Stanovisko ÚRK ČsOL ze dne 28. 2. 2014 

Br. J. Bujňák seznámil PRV se stanoviskem Ústřední revizní komise k mediálnímu 

útoku na ČsOL a k aktivitám iniciátorům pomluv - viz příloha zápisu. 

Usnesení: PRV bere na vědomí stanovisko ÚRK ČsOL ze dne 28. 2. 2014 a žádá 

informovat RV ČsOL. 

Hlasování : 8 - 0 - 0 

 
ad 7) Dotace 2014 
Br. M. Mojţíš informoval o schválených dotacích - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje rozdělení dotací pro rok 2014 a ukládá 
předložit na nejbližší zasedání RV. 
Hlasování:  8 – 0 – 0 
 
ad 8) Plán práce jednot 
Br. J. Sitta seznámil PRV s aktualizací Plánu činnosti ČsOL pro rok 2014 v kapitole II. 
Akce ústředí a v kapitole č. V. kde byly doplněny získané dotační prostředky. Dále 
informoval PRV o návrhu Plánu činnosti v Kapitole III., který obsahuje 46 akcí. 
Návrh byl připraven na základě poţadavku jednot o doplnění některých svých akcí 
do Kapitoly III. Následně byly jednotlivé akce projednány. V kapitole IV. Byly 
zařazeny akce jednotlivých jednot včetně získaných dotací. 
Usnesení: PRV po projednání a doplnění schvaluje aktualizaci Plánu činnosti ČsOL 
pro rok 2014 v kap. II. a V. a schvaluje návrh v kap. III. a IV. a takto ukládá 
předložit na nejbližší jednání RV. 
Hlasování:  8 – 0 – 0 
 
ad 9) Členská základna 

a) Noví členové 
Br. J. Sitta předloţil PRV seznam 40 uchazečů o registraci členství - viz příloha 
zápisu. Upozornil, ţe pořadová čísla 1, 17, 27 a 34 nesplňují podmínky registrace 
členství v souladu se Stanovami ČsOL. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů vyjma p. č. 1, 17, 27a 34. U těchto 
ukládá vyrozumět jednotu a žadatele cestou sekretariátu v souladu se Stanovami 
ČsOL. 
Hlasování:  8 – 0 – 0 

 
b) Jednota Rudná 

Br. M. Mojţíš informoval o dopisu předsedy Jednoty Rudná - viz příloha zápisu, ve 
kterém br. Hájek vyjadřuje svůj odmítavý postoj k vyplňování ročních hlášení a 
účetní uzávěrky. Br. J. Bujňák (předseda ÚRK) objasnil PRV důleţitost a potřebnost 
těchto hlášení, mimo jiné i jako podkladů pro účetnictví ČsOL jako celku.  



Usnesení: PRV po projednání vyzývá br. Hájka splnit povinnosti předsedy jednoty 
dané mu rozhodnutím volených orgánů ČsOL s termínem do 5. dubna 2014. Ukládá 
sekretariátu obce písemně br. Hájka usnesení PRV informovat dopisem 
Hlasování:  8 – 0 – 0 
 

c) Jednota Nový Jičín 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s dopisem Jednoty Nový Jičín, ve kterém jednota ţádá 
objasnění otázky směnky ČsOL. Předseda ČsOL objasnil, ţe všechny dotazy týkající 
se směnky byly projednány a sděleny na RV ČsOL v prosinci 2013, na kterém měla 
jednota Nový Jičín svého zástupce. Tento byl povinný jednotu na členské schůzi 
v plném rozsahu informovat. 
Usnesení: PRV vzalo dopis Jednoty Nový Jičín na vědomí ukládá SO cestou 
sekretariátu odpovědět jednotě v duchu vyjádření br. předsedy.  
Hlasování:  8 – 0 – 0 
 

d) Jednoty Jihomoravského kraje 
Br. M. Mojţíš informoval o problematice jednot v Jihomoravském kraji a o 
rozhodnutí předsednictva RV ze dne 4. 2. 2014 pozvat zástupce jednot 
Jihomoravského kraje na dnešní jednání PRV. Br. K. Černoch se z jednání omluvil a 
br. J. Pavelka se na jednání bez udání důvodu nedostavil.  
Usnesení: PRV pozvalo br. Černocha a br. Pavelku, tito se nedostavili, a z toho 
důvodu tento bod nebyl nadále projednáván. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
e) Přijetí vyloučeného člena 

Br. P. Budinský navrhl rozebrat otázku přijetí jiţ vyloučeného člena, upozornil, ţe 
naše stanovy tento bod vůbec neřeší a prozatím nikdy nevznikl precedens, ţe by se 
ČsOL zabývala přijetím vyloučeného člena. Navrhuje, ţe by se měly orgány ČsOL 
touto problematikou do budoucna zabývat. SO po projednání přijal negativní 
stanovisko  a problematiku postoupil na dnešní jednání PRV. Br. J. Sitta upozornil na 
to, ţe jediným vykladačem stanov je republikový výbor, který by se měl k 
problematice vyjádřit a případně navrhnout provést odpovídající úpravu stanov a to 
na nejbliţším Sněmu ČsOL v roce 2015. Dále se PRV zabývalo konkrétně otázkou 
přijetí jiţ vyloučeného Ing. Pikala. 
Usnesení: PRV po projednání revokuje usnesení ze zasedání PRV dne 4. 2. 2014 a 
neschvaluje registraci Ing. Pikala. Ukládá předložit RV ČsOL k diskuzi a 
rozhodnutí návrh úpravy stanov. Dále PRV ukládá sekretariátu ČsOL informovat 
Ing. Pikala o důvodech rozhodnutí PRV. 
Hlasování:  7 – 1 – 0 
 
ad 10) Mediální útok na ČsOL – návrh opatření, schválení vyjádření do LS 1/2014 
Br. P. Budinský shrnul situaci kolem mediálního útoku na ČsOL, následně byla opět 
rozebraná aktivita iniciátorů br. E. Ligače, br. E. Cigánika, br. A. Beera a br. M. 
Masopusta. Byly shrnuty negativní dopady na ČsOL, celá situace byla vyhodnocena 
a PRV bylo seznámeno s vyjádřením do Legionářského směru 1/2014. PRV následně 
projednalo návrh SO na vyloučení iniciátorů mediálního útoku z ČsOL. Br. J. Sitta 
vyjádřil moţnost zmanipulování dvou válečných veteránů br. Beera a br. Masopusta 
a navrhl, vzhledem k věku, tyto okolnosti zohlednit.  
 
 



Usnesení: PRV po projednání navrhuje vyloučení br. E. Ligače a br. E. Cigánika 
z ČsOL a ukládá předložit k rozhodnutí RV ČsOL. PRV ukládá sekretariátu ČsOL 
adresně upozornit dotčené osoby, že jejich kauza bude projednávaná na RV dne 12. 4. 
2014. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 11) Personální situace – vedoucí Projektu POVV 
Br. J. Sitta seznámil PRV s výsledkem výběrového řízení na pozici vedoucí Projektu 
POVV, sdělil, ţe výběrová komise a následně SO se shodli na br. Pavlu Skácelovi, 
současnému předsedovi Jednoty Moravskoslezského kraje. 
Usnesení: PRV schvaluje obsazení funkce vedoucí Projektu POVV br. P. Skácelem. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 12) Zámeček Pardubice 
Br. J. Sitta informoval, ţe Memorandum na převod Zámečku do vlastnictví ČsOL 
bylo podepsáno. Dále seznámil s naplánovanými aktivitami pro rok 2014, jako je 
stavba plotu, převod medií - elektřina, voda a kanalizace, vyřešení přístupu k 
Zámečku, jsou to aktivity, ke kterým se ČsOL zavázala. Dále sdělil, ţe některé práce 
budou provedeny sponzorsky. Seznámil s harmonogramem jednotlivých prací, s 
realizačním týmem, předloţil ke schválení plnou moc Foxconu na ČsOL a další 
plnou moc ČsOL na realizační tým.  
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, schvaluje realizační tým, finanční rámec 
pro rok 2014 z kapitoly rozpočtu 5.4. Schvaluje harmonogram realizace r. 2014. 
Ukládá br. předsedovi účast na tiskové konferenci dne 28. 3. 2014 v Pardubicích. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 13) Cihelna 
Br. P. Budinský seznámil PRV se zamýšlenou realizací projektu Cihelna, týkající se 
výroby cihel dle původní receptury, které byly pouţívány na výstavbu pevností 
Josefov, Terezín, Olomouc, Hradec Králové a dalších. 
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, schvaluje návrh projektu. Ukládá 
zpracovat a podat žádost o dotaci. Ukládá předložit na jednání RV. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 14) Novela zákona o VV 
Br. P. Budinský informoval o aktuální situaci v připomínkování Novely zákona o 
Válečných veteránech a o podpoře poslaneckých klubů Ano 2011 a ČSSD. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o podpoře připomínkování Novely zákona 
VV poslaneckých klubů stran ANO 2011 a ČSSD a ukládá br. J. Marečkovi v činnosti 
pokračovat. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 15) Lustrační osvědčení – Trávníček 
Br. J. Sitta seznámil PRV s dopisem a ţádostí br. F. Trávníčka o zařazení do 
republikového výboru – viz příloha zápisu, z toho důvodu, ţe jednota nemá nyní 
aktivního zástupce v RV. Br. F. Trávníček nyní dokládá Lustračního osvědčení. PRV 
následně tuto otázku projednalo s ohledem na skutečnost, ţe v době kdy měl br. F. 
Trávníček doloţit Lustrační osvědčení v roce 2012 – 2013, toto neučinil a z RV 
odstoupil. Br. J. Sitta dále sdělil, ţe doplňovat RV má právo pouze samotný 
republikový výbor a PRV můţe tento krok pouze navrhnout.   



Usnesení: PRV vzalo žádost br. F. Trávníčka na vědomí, ukládá doplnit ji o 
stanovisko jednoty a předložit k rozhodnutí RV. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 16) Projekty 

a) POVV 2014 
Br. P. Hozlár vyhodnotil průběh projektu POVV v období 1. - 3. 2014 a seznámil se 
záměrem realizace projektu v dalším období roku 2014. Vyzvedl aktivity pořádané 
pro veterány jednotlivých krajů. 
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, schvaluje realizaci POVV za 1. – 3. 2014 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

b) Legie 100 
Br. J. Sitta informoval o aktuální situaci v Projektu Legie 100, seznámil s aktualizací 
harmonogramu projektu pro rok 2014, rozebral jednotlivé hlavní akce roku 2014, jak 
tuzemské tak i zahraniční, včetně putovních výstav. Podrobněji seznámil s celkovým 
plánem práce na rok 2014.   
Usnesení: PRV schvaluje aktualizaci harmonogramu projektu pro rok 2014, 
schvaluje plán práce Legie 100 pro rok 2014. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 17) Memoranda – nová memoranda  
Br. J. Charfreitag předloţil PRV ke schválení následující memoranda mezi ČsOL a: 

- Fortový věnec, o. s. 
- Česká škola bez hranic, o. s. 
- ZŠ Pozlovice, okr. Zlín 
- Rolling 
- Asociace muzeí a galerií ČR 
- Archa 13, o. p. s. 
- Obec Chlum 

a dohoda s F Scénou.  
Usnesení: PRV po projednání schvaluje podepsání předložených memorand. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 18) Omluva Komisi pro udělení ocenění a PRV 
Br. J. Sitta seznámil se ţádostí komise pro ocenění a vyznamenání o omluvu br. V. 
Kuchynky za nepřijatelné jednání na PRV dne 4. 2. 2014. Br. J. Vlasák tuto 
problematiku a vzniklé nedorozumění dále podrobněji objasnil. PRV vyslechl 
stanovisko komise prezentované br. J. Vlasákem, dále vyslechl stanovisko 
místopředsedy br. Kuchyňky a sekretariátu. Z výše uvedeného vyplynulo, ţe 
informace podávané br. Kuchyňkou vykazují časové nepřesnosti. 
Usnesení: PRV  po projednání vyzývá své členy, aby se drželi korektních informací 
ve snaze nepoškozovat navzájem jeden druhého. 
Hlasování: 7 – 1 – 0 
 
ad 19) Nominace na akce v následujícím období 
Br. F. Procházka předloţil PRV nominace na akce v nejbliţším období a poţádal 
členy PRV na doplnění nominací na neobsazené akce – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje nominace členů SO a PRV na 
plánované akce na 2. Q. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 



 
ad 20) Stav plnění úkolů PRV 
Usnesení: PRV rozhodlo aby se úkoly zabýval nejdříve SO. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
ad 21) Návrh programu RV 20. 4. 2013 
PRV projednalo navrhovaný program zasedání Republikového výboru na den 12. 4. 
2014 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po úpravě schvaluje navrhovaný program RV a ukládá tento 
rozeslat všem členům RV – termín splnění do 1. 4. 2014. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 22) Různé 

a) Parkování 
Br. P. Budinský informoval o problematice parkování u hotelu Legie převáţně 
v době řešení jakékoliv havárie v hotelu. Dle informace městské části Praha 2 
můţeme na svém pozemku u hotelu parkovat, dle Policie ČR tomu tak není. Dle 
poslední informace z Magistrátu HMP má ČsOL podat ţádost o povolení parkování, 
vyřízení které je časově náročné, cca 1 aţ 1a1/2 roku. Problematika byla následně 
prodiskutovaná. 
Usnesení: PRV po projednání ukládá zpracovat žádost o povolení parkování. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 

b) Antény TV 
Br. P. Budinský seznámil PRV, s tím, ţe hotel Legie je doposud napojený na anténní 
systém Ankory a bylo by vhodné uvaţovat o osamostatnění se v příjmu televizního 
signálu a připojení na vlastní anténní systém. 
Usnesení: PRV po projednání ukládá zahájit přípravu připojení hotelu Legie na 
vlastní anténní systém. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
  

c) Muzeum na Ukrajině 
Br. P. Budinský informoval o návštěvě Ukrajinské delegace z Kričova, kde se narodil 
gen. Kričfaluši a městečko by mělo zájem vybudovat muzeum v jeho rodném domě. 
Ukrajinská strana poţaduje spoluúčast ve výši cca 150.000Kč. PRV tuto ţádost 
následně projednalo bez usnesení. 
 

d) Znak ČsOL 
Komise pro symboliku předloţila PRV znak ČsOL v barvách – viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV po projednání ukládá předložit návrh barevného znaku ČsOL ke 
schválení na jednání RV. 
Hlasování: 7 – 0 – 1 
 

e) Uniformy 
Br. J. Charfreitag informoval o zámyslu dlouhodobé zápůjčky výstrojních součástek z 
majetku ČsOL jejich členům za účelem reprezentace ČsOL. Moţnosti zápůjček byly 
následně prodiskutovány. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje zápůjčky výstroje členům ČsOL. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
 



f) Ankora 
Br. P. Budinský informoval o písemném návrhu majitelů Ankory na odkup pozemků 
pod hotelem Ankora dle znaleckého posudku, následně výši nabídky ústně sníţili. 
PRV celou otázku prodeje pozemku prodiskutovala. 
Usnesení: Informace byla PRV přijata a PRV ji ukládá předložit na RV. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
ad 23) Závěr 
Br. P. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil 
v 20,30 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
 
Schválil: br. J. Sitta 


