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Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 5. srpna 2014 
 

Přítomni:  
Br. Jindřich SITTA, br. Václav KUCHYNKA, sstr. Alena DITRICHOVÁ, br. František 
GÁBOR, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŢÍŠ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. 
Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK (9) 
 
v 16,05 hod příchod br. Jaromír MAREČEK (10) 
 
Hosté: 
br. Pavel SKÁCEL, br. Ladislav LENK, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan 
KREISINGER, p. Filip PROCHÁZKA, br. Jiří CHARFREITAG (6) 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 15,30 hod.  

 
ad 2) Br. J. Sitta poţádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  9 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. Sitta přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 5. 8. 2014 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Udělení ocenění 
5) Správa nemovitosti 

a) Pronájem prostor divadélka 
6) Ekonomická situace 

a) Stav účtu k 31. 7. 
b) Schválení faktur 
c) Plnění rozpočtu 1 – 6/2014 
d) Stav plnění dotací 
e) Schválení příspěvku jednot 
f) Schválení hospodářského výsledku 2013 včetně vyjádření auditora 

7)  Straimar Group 

8)  Závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 2014 

9) Nabídka sociální pomoci pozůstalým rodinám – Afganistán 

 



10) Členská základna 
a) Noví členové 

11)  Program RV dne 23. 8. 2014 

12)  Projekty 

a) Legie 100 

b) POVV 

c) Letní tábor 

d) Zámeček 

13)  Prapor jednot ČsOL 
14)  Stav plnění úkolů PRV 
15)  Nominace na akce 
16) Různé 

a) Schválení příspěvku na pomník gen. Sedláčka 
b) Memorandum ČsOL a Moravský zemský archiv 

17) Závěr 
 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování:  9 - 0 - 0 
 

ad 4) Udělení ocenění 
Br. J. Vlasák předloţil ke schválení seznam návrhů na ocenění – viz příloha zápisu. 
Předsednictvo RV následně jednotlivé návrhy projednalo.  
Usnesení: PRV po projednání schvaluje předložené návrhy na udělení ocenění 
v souladu s návrhem SO. PRV ukládá sekretariátu zapracovat změnu do přílohy 
zápisu. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 
 
ad 5) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV se dvěma návrhy na pronájem prostor divadélka a 
následně podrobně popsal jednotlivé nabídky – viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV po projednání revokuje usnesení z PRV ze dne 5. 2. 2013 v bodě 7b, ve 
kterém rozhodlo o pronájmu prostor divadélka za účelem zřízení muzea ČsOL. 
Hlasování: 8 – 0 - 1 
 
v 16,05 hod příchod br. Jaromír MAREČEK (10) 
 
Po projednání jednotlivých variant bylo hlasováno o jednotlivých nabídkách. 
Usnesení 1: PRV doporučuje aby SO jednal dle 1. varianty p. Janíka. 
Hlasování: 1 – 9 - 0 
 
Usnesení 2: PRV doporučuje aby SO jednal dle 2. varianty p. Talpana. 
Hlasování: 7 – 1 – 2 
 
v 16,20 odchod br. J. Vlasáka (9) 
 
ad 6) Ekonomická situace 

a) Stav účtu k 31. 7. 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se stavem účtů k 31. 7. 2014 – viz příloha zápisu 
Usnesení: PRV bere na vědomí stav účtu k 31. 7. 2014. 
Hlasování: 9 – 0 - 0 



b) Schválení faktur 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s proplácením předloţených faktur – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 8 – 0 - 1 
 
v 16,28 hod návrat br. J. Vlasáka (10) 
 

c) Plnění rozpočtu 1 – 6/2014 
Br. Jindřich Sitta informoval o plnění rozpočtu za období 1 – 6 /2014, následně 
podrobněji rozebral jednotlivé kapitoly- viz příloha. 
Usnesení: PRV schvaluje plnění rozpočtu 1- 6/2014. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
 
v 16,30 hod odchod br. S. Švideka (9) 
 

d) Stav plnění dotací 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s aktuálním stavem plnění dotací k 30. 7. 2014 podle 
jednotlivých dotačních programů – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o stavu plnění dotací a ukládá projednat 
na nejbližším jednání republikového výboru. Ukládá odpovědnému tajemníkovi 
zpracovat přehled jednot, které neplní příjmy od sponzorů. 
Hlasování: 9 – 0 – 0  
 

e) Schválení příspěvků jednot 
Br. J. Sitta informoval PRV o kaţdoročním schválení příspěvků jednotám na členy. 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se ţádostí jednoty Paříţ a jednoty Senec o příspěvek na 
činnost jednot. Br. J. Sitta seznámil PRV s návrhem SO na příspěvek pro jednotu 
Paříţ ve výši 500 € a nyní navrhuje příspěvek pro jednotu Senec ve výši 100 €. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje vyplacení příspěvku jednotám ve výši 100Kč 
na člena, dále schvaluje příspěvek na činnost jednotě Paříž ve výši 500 € a jednotě 
Senec ve výši 100 €. Ukládá sekretariátu realizovat rozeslání příspěvků do jednot – 
odpovídá br. Mojžíš. 
Hlasování: 9 – 0 – 0  
 
v 16,49 hod návrat br. S. Švideka (10) 
 

f) Schválení hospodářského výsledku 2013 včetně vyjádření auditora  
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s hospodářským výsledkem za rok 2013, včetně 
vyjádření nezávislého auditora – viz příloha zápisu. Br. J. Sitta informaci doplnil o 
průběhu auditu a předloţil návrh SO se závěrečnou zprávou auditora seznámit 
členskou základnu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci auditora, schvaluje předložený 
hospodářský výsledek za rok 2013, ukládá předložit na jednání RV a dále ukládá SO 
zabezpečit účinnou formou medializaci. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
 
 
 
 
 
 



ad 7) Straimar Group 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se ţádostí společnosti Straimar group o stanovisko 
k dopisu ze dne 23. 6. 2014. Tento dopis byl předán právnímu zástupci ČsOL JUDr. 
S. Drábkovi, s kterého vyjádřením a návrhem moţných postupů bylo předsednictvo 
RV seznámeno a je přílohou zápisu. Br. F. Gábor předloţil návrh, poţádat právního 
zástupce ČsOL o písemnou informaci o aktuálním stavu soudních sporů se Straimar 
group, dále ţádá o zpracování odhadu ceny nemovitosti a o vyjádření právníka 
k případným dopadům jednání. Jednotlivé poţadavky byly následně 
prodiskutovány. Br. J. Sitta informace shrnul a navrhuje hlasovat o jednotlivých 
variantách. 
Varianta 1: Vyhovět požadavku Straimar group a neuplatňovat žádné nároky po 
kupujícím. 
Hlasování: 0 – 10 – 0 
 
Varianta 2: ČsOL je ochotna splnit požadavek Straimar group, avšak postrádá 
reciprocitu z druhé strany. 
Hlasování: 9 – 0 -1  
 
Usnesení: PRV projednalo žádost společnosti Straimar group obsahovanou v dopise 
ze dne 23. 6. 2014, vyjádřilo ochotu požadavku vyhovět za předpokladu, že proti 
požadavku bude postaven reciproční návrh ve prospěch ČsOL. V tomto směru 
uděluje SO mandát k dalšímu jednání.  
Hlasování: 9 – 0 - 1 
 
Usnesení č. 1, doplněné br. F. Gáborem: PRV ukládá sekretariátu předložit písemnou 
zprávu právníka o stavu soudních sporů do příštího jednání PRV. 
Hlasování: 5 – 0 – 5 
 
Usnesení č. 2, doplněné br. F. Gáborem: PRV ukládá zpracovat nezávislý odhad ceny 
nemovitosti. 
Hlasování: 3 – 6 - 1 
 
ad 8) Závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 2014 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se závěry Rozhodčí rady ze zasedání dne 23. 7. 2014 - viz 
příloha zápisu.  
Usnesení: PRV bere rozhodnutí RR na vědomí a ukládá předložit na nejbližší 
jednání RV. 
Hlasování: 9 – 0 - 1 
 
ad 9) Nabídka sociální pomoci pozůstalým rodinám - Afganistán 
Br. F. Gábor předloţil k projednání návrh na sociální pomoc pozůstalým rodinám po 
vojácích padlých v Afganistánu v měsíci červenec 2014. PRV následně projednalo 
moţnosti pomoci. 
Usnesení: PRV projednalo návrh uvolnění sociální pomoci pozůstalým rodinám 
v Afganistánu, rozhodlo uvolnit symbolickou částku na sbírkový účet České charity. 
Dále ukládá SO dopisem projevit účast a především nabídnout pomoc, dále ukládá 
situaci v rodinách monitorovat péčí POVV. PRV ve věci symbolické částky pro 
postižené rodiny ukládá SO vydefinovat částku a najít zdroje na její pokrytí. 
Hlasování: 10 – 0 - 0 
 
 



ad 10) Členská základna 
a) Noví členové 

Br. J. Sitta předloţil PRV seznam 43 uchazečů ze 17 jednot o registraci členství - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
ad 11) Program RV dne 23. 8. 2014 
PRV projednalo navrhovaný program zasedání RV a doplňuje body: 

- 17 b) Doplnění organizační komise 
- 15 e) Motol 
- 7) Straimar group 

Usnesení: PRV po doplnění schvaluje předložený návrh programu jednání RV na 23. 
8. 2014 
Hlasování: 10 – 0 – 0  
 
ad 12) Projekty 

a) Legie 100 
Br. J. Charfreitag seznámil s plánovaným zahájením projektu Legie 100, které by 
mělo proběhnout 11. 10. 2014, slavnostní zahájení by mělo být uspořádané na 
Vítkově, pokračování bude na nákladovém nádraţí Ţiţkov, kde bude představen 
Legiovlak. Informoval, ţe v současné době se připravují nové webové stránky 
projektu Legie 100, v podzimních měsících se plánují zahraniční poutě do Kyjeva a 
do Francie. Z dalších důleţitých akcí vyzvedl Konferenci ČsOL na téma 100 let 
vzniku čs. legií a v prosinci rekonstrukce bojů v Karpatech na přelomu let 1914 – 15 
v Josefově. Dále informoval PRV, ţe se neustále pořádají putovní výstavy, přednášky 
pro školy, knihovny a zájmová uskupení.  
 
v 18,00 hod odchod br. F. Gábora (9) 
 
Dále br. M. Mojţíš seznámil PRV se ţádostí MO a zastupitelstvem v Kyjevě o 
financování pamětní desky, náklady na zhotovení je cca 1000 €, deska bude 
připevněna na zeď Sofijského kláštera v Kyjevě. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu 
ČsOL na zhotovení navrhované desky. Ukládá SO najít odpovídající kolonku 
v rozpočtu. Ukládá SO prověřit oficiální cestou stav původní desky umístěné 
v Kyjevě na hotelu Praha.  
Hlasování: 9 – 0 – 0  
 
Br. M. Mojţíš dále seznámil PRV s kupní smlouvou na další 2 vagóny legiovlaku – 
viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje podepsání kupní smlouvy. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
v 18,22 hod odchod br. V. Kuchynky (8) 
 
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s výsledkem výběrového řízení na rekonstrukci vagónu 
Legiovlaku – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje stanovisko komise pro výběr dodavatele. 
Hlasování: 7 – 0 - 1 
 



b) POVV 
Br. P. Skácel informoval o aktuálním stavu v projektu POVV, vyhodnotil činnost 
POVV v jednotlivých krajích, sdělil, ţe v současné době projekt pečuje o 1050 
válečných veteránů. Zpráva o činnosti projektu POVV je přílohou zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu k měsíci červnu 
a ukládá předložit ji na jednání RV.  
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

c) Letní tábor 
Br. J. Sitta informoval PRV, ţe standardně proběhl letní tábor, kterého se zúčastnilo 
celkem 15 dětí se vztahem k ČsOL, sdělil, ţe prozatím není zpracovaná závěrečná 
zpráva. Nyní je předkládán ke schválení seznam účastníků za účelem poskytnutí 
příspěvků na letní tábor, prozatím pro ty, kteří mají ţádost o příspěvek podanou – 
viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje uvolnění finančních prostředků, určených pro žadatele č. 2 
– 4 a 8 – 13 (zeleně podbarvených). 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

d) Zámeček 
Br. J. Sitta seznámil PRV s plněním harmonogramu projektu Zámeček v 1. etapě – viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje zprávu o plnění 1. etapy projektu Zámeček, ukládá 
předložit na jednání RV. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 
ad 13) Prapor jednot ČsOL 
Br. J. Charfreitag seznámil PRV s konečnou podobou praporu jednot ČsOL, kterou 
zpracovala komise pro symboliku. Komise navrhuje u jednot, které nemají historický 
prapor, dodrţet při jeho výrobě jednu stranu v jednotné podobě – viz příloha zápisu. 
Druhá strana praporu by byla libovolná dle potřeby jednotlivých jednot. Následně 
byla prodiskutovaná moţnost označení barev čísly dle vzorkovníku barev. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje podobu praporu jednot ČsOL a ukládá 
předložit na jednání RV, dále ukládá komisi pro symboliku specifikovat jednotlivé 
barvy. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 
 
ad 14) Stav plnění úkolů PRV 
Usnesení: PRV stahuje bod z pořadu jednání. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 
ad 15) Nominace na akce v následujícím období 
Br. F. Procházka aktualizoval nominace na akce v následujícím období - viz příloha 
zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje doplnění tabulky nominací na akce, ukládá nadále 
pracovat na vydefinování nominací na další akce. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
 
 
 
 



ad 16) Různé 
a) Schválení příspěvku na pomník gen. Sedláčka 

Br. J. Sitta informoval o jednání se zástupcem posádky Praha p. Adamusem ohledně 
finančního příspěvku na pomník gen. T. Sedláčka, sdělil, ţe SO navrhuje příspěvek 
ve výši 50.000,- Kč 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje uvolnění částky 50.000,-Kč na pomník gen, T. 
Sedláčka a ukládá částku hned zítra odeslat na transparentní účet. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

b) Memorandum ČsOL a Moravský zemský archiv 
Br. J. Sitta seznámil PRV s memorandem mezi ČsOL a Moravským zemským 
archivem, jeho obsahem a cílem. 
Usnesení: PRV schvaluje podpis Memoranda mezi ČsOL a Moravským zemským 
archivem. 
Hlasování: 8 – 0 - 0 

 
ad 17) Závěr 
Br. J. Sitta všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 19,20 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
 
Schválil: br. J. Sitta 


