
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 13. října 2015 
 

Přítomni:  
Br. Jindřich SITTA, br. Václav KUCHYNKA, sstr. Alena DITRICHOVÁ, br. Tichomír 
MIRKOVIČ, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. Jiří VLASÁK (7) 
 
Příchozí v průběhu zasedání: 
Br. Emil BOČEK, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Josef PŘEROVSKÝ (celkem 10 hlasujících) 
 
Hosté: 
sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, br. Jiří CHARFREITAG, br. Jiří 
FILIP, br. Jaroslav SYROVÝ (5) 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta 15,40 hod.  

 
ad 2) Br. J. Sitta požádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. J. Sitta přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 13. 10. 2015 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitostí  
5) Materiál na zrušení  
6) Ekonomická situace 

a) Stav účtu  
b) Schválení faktur  
c) Soudy Straimar a Dalkia 

7) Pracovní smlouva pracovník ekonomického úseku, DPP do konce roku  
8) Žádosti o dotace 2016  
9) Výběrová řízení  
10) Příprava sněmu  
11) Členská základna 

a) Noví členové  
b) Nová jednota - Tábor  

12) Sociálně zdravotní komise - II. etapa 
13) Návrh ocenění  



14) Odstoupení z funkce - br. K. Černoch  
15) Nominace na akce v následujícím období  
16) Memoranda  
17) Projekty 

a) Legiovlak - virtuální prohlídka 
b) POVV  2016 - hlavní témata projektu 
c) Zámeček 

18) Různé 
a) Vybavení kanceláře č. 425  
b) Jmenování do funkce  
c) Koncert Reduta Brno  
d) Konference v Ruské federaci  
e) Vzpomínková pouť a brigáda - Ukrajina  
f) Pouť Arco 
g) br. Pavol Vanek 
h) Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 

19) Závěr 
 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje program jednání. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 
ad 4) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger informoval PRV: 

- o ukončení jednání se zájemcem o pronájem prostor divadélka p. Talpanem. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje ukončení jednání s p. Talpanem. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 

- o novém zájemci o pronájem prostor divadélka a to společnosti Danva s.r.o.  
Usnesení: PRV ČsOL pověřuje jednáním se zájemcem o pronájem prostor divadélka 
SO ČsOL. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 

- o ukončení poptávkového řízení na zesílení střechy hotelu Legie, ve kterém 
bylo osloveno celkem 5 firem, z toho jediná dodala nabídku a to firma SP spol 
s.r.o. v celkové výši 430.000,-Kč vč. DPH - viz příloha zápisu. 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení a pro 
opravu a zesílení střechy vybírá společnost SP s.r.o. Praha v částce 430.000,- Kč, 
včetně DPH. Ukládá SO uzavřít smlouvu o dílo. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 

- o poptávkovém řízení na vzduchotechniku, která bude zajišťovat odvětrání 
prostor divadélka a sálu ve 3. patře. Uvedl, že do poptávkového řízení se 
přihlásili 3 firmy a nejvýhodnější je nabídka firmy Limak TZB s.r.o. - viz 
příloha zápisu.  

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení a vybírá 
společnost Limak TZB s.r.o. na dodávku vzduchotechniky pro divadélko a taneční 
sál. Ukládá SO ČsOL v této věci připravit a uzavřít smlouvu o dílo. 
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 

- v 15,50 hod příchod br. E. Bočka, přítomno 8 hlasujících členů PRV 

 



ad 5) Materiál na zrušení 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV ČsOL s návrhem na zrušení neopravitelných 
tiskáren - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje zrušení tiskáren dle seznamu. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 6) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV se stavem účtů k 29. 9. 2015 - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 29. 9. 2015. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

b) Schválení faktur 
Br. M. Mojžíš předložil PRV ke schválení seznam faktur za uplynulé období – viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

c) Soudy Straimar a Dalkia 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV ČsOL s aktuálním stavem v soudním řízení se 
společností Straimar group a rovněž s aktuálním stavem v arbitrážním řízení se 
společností Dalkia. 
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci o aktuálním stavu soudních sporů se 
společností Straimar group a společností Dalkia na vědomí, schvaluje dosavadní 
postup. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 7) Pracovní smlouva pracovník ekonomického úseku, DPP do konce roku  
Br. J. Sitta informoval PRV o obsazení pozice na ekonomickém úseku Ing. Martinou 
Kociánovou a to formou uzavření DPP. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje uzavření DPP s Ing. Martinou 
Kociánovou. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
ad 8) Žádosti o dotace 2016 
Br. M. Mojžíš informoval PRV ČsOL zpracování žádostí o dotace MO ČR na rok 2016 
a to 28 žádostí v programu č. 1 - Podpora sportu, 37 žádostí v programu č. 2  - Rozvoj 
vojenských tradic, 1 žádost v programu č. 3 - Péče o účastníky národního boje za 
osvobození a válečné veterány a 2 žádosti v programu č. 6 - Příprava občanů k 
obraně státu - viz příloha zápisu. Br. J. Sitta vyjádřil poděkování týmu zpracovatelů 
žádostí o dotace. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložené žádosti o dotace pro rok 2016. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



ad 9) Výběrová řízení 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV ČsOL s návrhem smlouvy o dílo se společností H2R 
construction na zhotovení dekorace výstavy "Expozice cesta legionáře", dle návrhu 
architekta Lukáše Hudáka - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení, ukládá 
podepsat smlouvu se společností H2R construction s.r.o. a realizovat výstavu dle 
projektové dokumentace. 
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
Br. M. Mojžíš dále seznámil PRV ČsOL s výsledkem výběrového řízení na opravu 
velitelského vagónu legiovlaku. Informoval, že z poptávaných 5 firem byla vybrána 
nejvýhodnější nabídka firmy p. Bábka z Olomouce.  
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výběr výběrové komise ve věci opravy 
velitelského vagónu projektu Legiovlak v celkové částce 850.000,-Kč, včetně DPH a 
ukládá SO s vybranou firmou uzavřít smlouvu o dílo.  
Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

- v 16,20 hod příchod br. S. Švidka, přítomno 9 hlasujících členů PRV 

 
ad 10) Příprava sněmu 
Br. J. Sitta informoval, že v tuto chvíli probíhají výroční členské schůze jednotlivých 
jednot ČsOL s úkolem schválit, případně neschválit, dosavadní postup RV a 
předsedů jednot a určit své zástupce do RV a na sněm. K dnešnímu dni provedlo cca 
75% jednot své členské schůze a výstupy zaslalo na ústředí ČsOL. Informoval, že 
souběžně s probíhajícími schůzemi probíhá i zpracování materiálů jako jsou 
vyhodnocení programového prohlášení přijatého na sněmu v roce 2011, zpráva o 
činnosti volených orgánů ČsOL za uplynulé období, programové prohlášení na 
následující období a v neposlední řadě zpráva o hospodaření. Dále informoval, že byl 
komisí organizační pro přípravu sněmu dopracován harmonogram sněmu 2015 - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o stavu příprav sněmu a schvaluje 
harmonogram sněmu v roce 2015. 
Hlasování: 9 - 0 - 0 
 

- v 16,28 hod příchod br. J. Přerovského, přítomno 10 hlasujících členů PRV 

 
ad 11) Členská základna 

a) Noví členové 
Br. J. Sitta seznámil PRV se seznamem s 31 žadateli o členství z 16 jednot ČsOL - viz 
příloha zápisu. Informoval, že ne všichni uchazeči splňují podmínky registrace 
členství. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje registraci nových členů, vyjma č. 18. U 
tohoto ukládá vyrozumět jednotu a žadatele cestou sekretariátu v souladu s 
platnými stanovami. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
 
 
 
 
 



 
b) Nová jednota - Tábor 

Br. J. Sitta seznámil PRV se žádostí o registraci nové jednoty Tábor - viz příloha 
zápisu. Informoval, že všichni členové výboru jednoty splňují podmínky kariérního 
řádu. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nové jednoty Tábor a ukládá sstr. A. Lejtnarové 
jednotu zavést do členské databáze. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 12) Sociálně zdravotní komise - II. etapa 
Sstr. A. Ditrichová informovala PRV, že sociálně zdravotní komise ve II. etapě 
zpracovala celkem 161 žádostí o sociálně zdravotní podporu v celkové výši 208.735,-
Kč - viz příloha zápisu. Z toho 7 žádostí nebylo schváleno, jelikož neodpovídají 
podmínkám směrnic pro SZP. Dále sstr. A. Ditrichová předložila jednotlivé žádosti o 
SZP a to br. M. Dudka na 15.000,-Kč, br. V. Krejčího na 7.500,-Kč a sstr. M. Zoulové 
na 8.000,-Kč. Zdůraznila, že uzavírka přijetí žádostí o SZP ve III. kole bude 25. 11. 
2015. Po tomto termínu nebude možné další žádosti přijímat. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje proplacení doplatku léků dle návrhu 
SZK ve II. etapě a žádosti o zdravotní pomůcky, stomatologickou péči a sociální 
výpomoc odkládá s úkolem řešit ve III. etapě v souvislosti s informací o volných 
finančních prostředcích. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 13) Návrh ocenění 
Br. J. Vlasák předložil PRV ČsOL návrhy na ocenění.  
Pamětní medaile I. stupně: 

- br. Emil Boček 
- br. Václav Kuchynka 
- br. Pavel Budinský 
- br. Jindřich Sitta 

 
Pamětní medaile II. stupně: 

- br. Stanislav Švidek 
- br. František Bobek 
- br. Petr Majer 
- br. Tomáš Pilvousek 
- br. Ivan Čiliak 

 
Pamětní medaile III. stupně: 

- Mgr. Jan Morávek, ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny PČR 
- Mgr. Barbora Loudová, ředitelka odboru protokolu a zahraničních vztahů 

Poslanecké sněmovny PČR 
 
Pamětní mince ČsOL: 

- sstr. Alena Ditrichová 
- br. Jiří Filip 

 
Čestné uznání: 

- sstr. Zuzana Palová 
 



Br. S. Švidek navrhuje ocenit pamětní medailí II. stupně br. Miroslava Marka, 
předsedu jednoty Středočeský kraj. PRV ČsOL následně jednotlivé návrhy 
projednalo. 
Usnesení 1: PRV ČsOL schvaluje realizaci ocenění dle předložení br. J. Vlasákem. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
Usnesení 2: PRV ČsOL schvaluje zařazení br. M. Marka do návrhů na ocenění. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 14) Odstoupení z funkce - br. K. Černoch 
Br. J. Sitta seznámil PRV ČsOL s rezignací br. K. Černocha na funkce v ČsOL - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere na vědomí rezignaci br. K. Černocha na 
uvedené funkce. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 15) Nominace na akce v následujícím období 
Br. J. Filip předložil PRV nominace na akce v následujícím období, hlavně na akci 
dne 28. 10. 2015 pod Emauzy - nominován br. J. Vlasák, dále na den 30. 10. 2015 
Šárecký hřbitov - nominován br. A. Štícha. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje nominace zástupců ČsOL na akce v nejbližším 
období. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 16) Memoranda 
Br. J. Charfreitag předložil PRV ČsOL ke schválení uzavření memoranda s 
Pardubickým krajem. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje podpis memoranda o spolupráci s 
Pardubickým krajem. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 17) Projekty 

a) Legiovlak - virtuální prohlídka 
Br. J. Charfreitag informoval o možnosti virtuální prohlídky legiovlaku na webových 
stránkách, s tím, že do budoucna se připravují další podrobnější body s popisy u 
jednotlivých detailů legiovlaku v rámci této virtuální prohlídky. Dále informoval, že 
od 19. května do dnešního dne legiovlak navštívilo 60.000 lidí a z toho přes 10.000 
školáků. 
Bod projednán bez usnesení. 
 

b) POVV 2016 - hlavní témata projektu 
Br. J. Sitta informoval PRV, že pro rok 2016 zůstává hlavní myšlenka projektu stejná 
jako v letošním roce, hlavně kapitola týkající se druhoválečných veteránů. Novinkou 
je plánovaná péče o novodobé válečné veterány nad 60 let věku. V souladu s touto 
myšlenkou byla podaná i žádost o dotaci. Z důvodu nižšího počtu válečných 
veteránů a nerovnoměrnosti rozložení po území ČR se opouští krajská struktura 
projektu a přechází se na oblastní. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje zámysl projektu POVV na rok 2016. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
 



c) Zámeček 
Bod stažen z programu jednání z důvodu nedodání podkladů. 
 
ad 18) Různé 

a) Vybavení kanceláře č. 425 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV ČsOL s nutností obměny nábytku v kanceláři č. 425 z 
důvodu obsazení kanceláře 2 zaměstnanci projektu Legie 100. Byl pořízen majetek za 
cca 13.000,-Kč. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje pořízení materiálu na dovybavení kanceláře č. 425 v 
částce 13.000,-Kč. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 

b) Jmenování do funkce 
Br. J. Sitta informoval PRV ČsOL o nutnosti obsazení pozice organizačního 
tajemníka, jako náhrada za odcházejícího br. Filipa Procházku byl vybrán br. Jiří Filip 
s nástupem od 1. 9. 2015. Br. M. Mojžíš informaci doplnil o fakta, že br. J. Filip se 
zúčastnil i výběrového řízení na obsazení pozice organizačního tajemníka, avšak v té 
době mu byla nabídnuta pozice tiskového pracovníka. 
Usnesení: PRV ČsOL jmenuje do funkce organizačního tajemníka br. Jiřího Filipa s 
účinností od 1. 9. 2015. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 

c) Koncert Reduta Brno 
Br. J. Sitta předložil k dodatečnému schválení podepsání smlouvy s VUS Ondráš. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje podepsání smlouvy s VUS Ondráš na akci Reduta 
Brno. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 

d) Konference v Ruské federaci 
Br. M. Mojžíš informoval, že v souladu s plánem práce ČsOL a spolupráce s partnery 
v Permu na Urale se koná další ročník konference občanská válka na Urale, kde je 
ČsOL již tradičně spoluorganizátory i hosty. V letošním roce byli vybráni 3 zástupci 
ČsOL jako přednášející a to br. B. Panuš, br. F. Vrábel a br. R. Chrást. Sdělil, že dne 
21. 10. 2015 by mělo proběhnout jednání mezivládní komise pro válečné hroby v 
Moskvě, kde je našim zástupcem br. J. Sitta. Na závěr této konference ve dnech 22. - 
23. 10. 2015 je připraveno odhalení 3 nových pomníků v této oblasti a to ve městě 
Uljanovsk, Penza a Syzraň. Dále seznámil s navrhovaným seznamem delegace - viz 
příloha zápisu. Vedoucím delegace je určen br. J. Sitta. 
Usnesení 1 : PRV ČsOL schvaluje účast br. R. Chrásta, br. F. Vrábela a br. B. Panuše 
na mezinárodní historické konferenci na Urale. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
Usnesení 2 : PRV ČsOL schvaluje účast br. J. Sitty na jednání mezivládní komise o 
válečných hrobech v Moskvě. 
Hlasování: 9 - 0 - 1 
 
Usnesení 3 : PRV ČsOL schvaluje účast delegace ČsOL na slavnostním odhalení 
pomníků v Ruské federaci ve dnech 22. - 23. 10. 2015 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
 



e) Vzpomínková pouť a brigáda - Ukrajina 
Br. M. Mojžíš informoval, že MO pořádá pravidelnou cestu na Ukrajinu, kde se 
kontroluje stav pomníků a pohřebišť. ČsOL obdržela nabídku k brigádě na údržbu 
hřbitova v Užhorodu a zároveň k položení opravené pamětní desky. Jmenovitě se 
poutě a rovněž brigády zúčastní br. J. Karas, br. M. Hoblík, br. Š. Hoblík a br. V. 
Kepka. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje služební cestu jmenovaných na Ukrajinu na opravu 
hřbitova v Užhorodu. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 

f) Pouť Arco 
Br. J. Vlasák seznámil PRV ČsOL s průběhem poutě do Itálie, které se zúčastnilo 36 
zástupců ČsOL. Poděkoval br. M. Mojžíšovi za vysoce erudovaný výklad na každé 
zastávce této poutě. Br. J. Sitta vyzval PRV ČsOL k dodatečnému schválení seznamu 
účastníku této poutě - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje seznam delegace na pouť do Arca, vedoucím delegace 
byl určen br. J. Vlasák. 
Hlasování: 9 - 0 - 1 
 

g) br. Pavol Vanek 
Br. J. Sitta připomněl PRV ČsOL kauzu br. P. Vanka ohledně doložení lustračního 
osvědčení a seznámil s obdrženým rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 7 ze 
dne 12. 6. 2015, čímž došlo k očištění br. P. Vanka - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá informovat o tomto 
rozhodnutí RV. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 

h) Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 
Br. J. Sitta seznámil PRV ČsOL s tím, že SČVP má dosud naši adresu jako oficiální 
sídlo svého sdružení a nyní žádají ČsOL o povolení i nadále ponechat sídlo SČVP na 
naší adrese. PRV ČsOL následně žádost projednal s ohledem na možné případné 
právní dopady. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání vyslovuje podmíněný souhlas s tím, že před 
souhlasem bude záležitost zkonzultována s právní kanceláří a bude vytvořen návrh 
smlouvy, který eliminuje rizika pro ČsOL.  
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 19) Závěr 
Br. J. Sitta všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 17,55 hod. 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
Schválil: br. J. Sitta 


