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STANOVY

Schváleno řádným republikovým sněmem, konaným
dne 2. června 2007 v Praze
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1. Československá obec legionářská sdružuje válečné veterány České repU~1(;f{IVJ.
ičen. (:, \
,,O

~sOL). Je nestranické politické občanské sdružení, sdružující ~yVal~"
~
. ~N p. j
Ceskoslovenských zahraničních armád z doby 2. světové války, ~~'?
j
AČR - účastníků zahraničních vojenských misí OSN a NATO a nosiklt\ o~~ . í /
"Válečného veterána" podle zákona č.170/2002 Sb. ze dne 9. dubna~Q02'1~ic~/'
pozůstalých a všech příznivců, kteří chtějí být aktivními členy CsOL, přispívatki6řvOji
a plnění jejího poslání.
v

2. Československá obec legionářská byla založena 15. ledna 1921 legionáři ze všech bojišť
1. světové války. Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena a po
vítězství nad nacizmem v roce 1945 opět obnovena. Na svém 4. sjezdu dne 2. července
1947 přijala do svých řad příslušníky Československé zahraniční armády ze všech front
druhé světové války, kteří se o vstup do ČsOL usnesli na svém slučovacím sjezdu
v březnu 1946.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu
bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků.
Vedení této organizace požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku
registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek Československé
zahraniční armády a podle zákona č. 83/1990 Sb. obnovili ČsOL, což bylo potvrzeno
registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č.j. VCS/1-10058/92. Na
celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních
stanov.
4. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem,
konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.
5. Rozhodnutím Republikového výboru ČsOL ze dne 9. července 2003 do ČsOL bylo
přijato "Sdružení veteránů ČR, sdružující vojáky AČR účastníky zahraničních
vojenských mírových misí a válečných konfliktů.

J.
Název sdružení: " Československá obec legionářská o.s.", ( dále jen "ČsOL")
Sídlo ústředí ČsOL: Sokolská 33, 12000 Praha 2, IČO: 45247455
II.

Poslání Československé obce legionářské: o.

s.

o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených
národů a dodržování lidských práva svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských
práva svobod, přijaté Valným shromážděním Spojených národů dne 10. prosince 1948.

1. Usilovat svou

,

'"

činností

~VUchovávat,

rozvíjet a předávat příštím generacím demokratické a humanitní tradice, ze
kterých vznikla naše samostatnost v ro~e 1918 a vybojovaná v letech 1939 - 1945.
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4. Spolupracovat s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin
ajejich využití ve výuce a výchově.
.

(š.~ Ve spolupráci se státními a územními orgány napomáhat při obnově, zřizování a

~ udržování

památníků,

čestných pohřebišt' a jiných památných

míst

bojů

Československých a Českých vojáků a to jak České republice, tak i v zahraničí.

6. Navazovat a prohlubovat styky se zahraničními organizacemi
jejich prostřednictvím hájit zájmy České republiky.
7. Poskytovat sociální a humanitární výpomoc
vojákům a vdovám po nich a pozůstalým.
'.

členům,

válečných

zejména bývalým

veteránů

a

zahraničním

8. Prosazovat oprávněné nároky členů ČsOL u státních a veřejných organu, zejména
v sociálních a zdravotních otázkách a při jejich úplné společenské rehabilitaci.
9. Usilovat o zřízení státních orgánů pro péči o odbojáře a válečné veterány.
10. Požadovat navrácení nebo kompenzaci majetku, který ČsOL vlastnila a byl jí po roce
1948 protiprávně odebrán.
ll. Úzce spolupracovat s Českým svazem bojovníků za svobodu, přispívat k udržování
jednoty národního odboje a plnění jeho poslání při respektování rovnoprávnosti
domácího odboje a zahraničního odboje.

(i....,,>

12. ČsOL musí zachovat a prohloubit vztahy s armádou a svůj vliv v naší společnosti
působením na myšlení lidí. K tomu musí soustavně omlazovat svoji členskou základnu
přijímáním nových aktivních, přesvědčených členů především z řad vojáků válečných
veteránů AČR, kten budou pokračovat v propagování a rozvíjení myšlenek a tradic, na
kterých vznikla a stojí ČsOL, všestranně prosazovat a hájit zájmy jejich členů.
III.
Členství v ČsOL, povinnosti a práva členů.

l.Členy ČsOL se mohou stát:

za náro4ní osvobození v druhé světové válce, kteří byli příslušníky
nebo spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých, námořních a
partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje a jsou držiteli Osvědčení
podle zákona Č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji,
b) váleční veteráni, držitelé osvědčení podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb.
c) rodinní příslušníci účastníků zahraničního odboje podle odstavce 1a) a čs. legionářů
z dob 1. světové války,
d) čs. účastníci boje za národní osvobození podle odstavce 1a žijící v zahraničí a jejich
krajanské jednoty, které se mohou stát kolektivním členem ČsOL,
a)

účastníci bojů

československých
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občané České
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republiky:
uznávají
v jednotách a orgánech CsOL.
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2. Clenství vzniká:
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a) přijetím a schválením písemné přihlášky výborem jednoty a následně člensko~:~~c~../
jednoty. Kopie schválené přihlášky bude zaslána Předsednictvu RV k registracI.
Předsednictvo RV může odmítnout registraci přihlášky člena. Důvody sdělí žadateli do
30 dnů a příslušné jednotě,
b) Předsednictvo RV v odůvodněných případech samostatně přijme a schválí písemnou
přihlášku,

c) v případě nepřijetí přihlášky jednotou nebo odmítnutí registrace
žadatel má právo se odvolat k Rozhodčí radě.

Předsednictvem,

3. Čestné členství a čestné tituly:

se uděluje zasloužilým účastníkům národního boje za svobodu,
významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života, příslušníkům
armády, kteří pomáhají plnit poslání ČsOL. Může ho udělit Republikový výbor. Návrh
na čestné členství mohou podávat všechny jednoty a orgány ČsOL. E~idenci čestných
členů vede Předsednictvo ČsOL.
b) čestné tituly se udělují zasloužilým funkcionářům ČsOL
a)

čestné

členství

Titul "Čestný předseda ČsOL" "Čestný předseda jednoty", "Čestný předseda krajské
organizace ČsOL", uděluje Republikový výbor ČsOL na návrh výboru příslušného
stupně nebo Předsednictvo RV ČsOL.
Nositel čestného titulu a čestného členství má právo se zúčastnit schůzí a jednání
v orgánech a organizacích s hlasem poradním, ve kterých byl jmenován čestným
předsedou nebo čestným členem ČsOL.
4. Členství zaniká:
~C:

a) písemným oznámením o vystoupení z ČsOL
b) úmrtím
c) zrušením členství za soustavné porušováním stanov, usnesením volených orgánů ČsOL
a neplnění povinnosti člena podle~II odst. 7 Stanov. O zrušení členství rozhoduje "svým usnesením členská schůze jednoty. Zrušit členství má také právo Republikový
výbor na návrh Předsednictva RV. Rozhodnutí se členu« doručuje písemně. Člen má -,<.
právo odvolat se proti rozhodnutí o zrušení členství k Rozhodčí radě ČsOL. Při zahájení
jednání o zrušení členství může Rozhodčí rada pozastavit výkon funkce v orgánech
ČsOL. Konečné rozhodnutí o zrušení členství učiní Republikový výbor ČsOL.
5. Členy Čs OL nemohou být ti, kteří:

a) byli členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době okupace, které
jsou uvedeny v zákoně Č. 255/46 Sb.
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b) byli příslušníky nebo vědomými spolupracm-níky represivních státních ,C(*'ii~~§§g~;;-'\.
orgánů v letech 1948 - 1989 a svým jednáním zavinili vážnou újmu jinýnl obČai~ .L \
c) ~sou členy organi~ací, které s~átní o:gány ~R prohl~sí~~a extrémní,
,J., ,~t::/!;;.fJJ}!;w
d) JSou pravomocne odsouzem za urnyslne trestne Clily. Ustanovem qanku.~,?~~(iá~e f4 I
vztahuje na nově přijímané členy. Pokud by se vztahovalo na již přijaté členy;.jp,-....11utno
/
\''o.~_~/
postupovat podle článku 4 písmeno c. - zrušení členství.

%i

6. Člen ČsOL má právo:

a) volit a být volen do všech funkcí ČsOL,
b) zúčastňovat se činnosti ve své jednotě a v dalších orgánech, do kterých byl zvolen. Být
zván na všechna jednání o své osobě,
c) požadovat pomoc ČsOL při uplatňování svých oprávněných nároků- II.odst.l. písm. a-d
d) hlasy členů jsou si rovné
7. Člen má povinnost:

a) být členem jednoty s výjimkou zahraničních a čestných členů
b) plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL,
c) platit členské příspěvky jednotě ČsOL ve výši stanovené Republikovým výborem.
IV.
Organizace ČsOL.

Základním článkem je jednota ČsOL, organizovaná zpravidla na územním principu.
Vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními články upravuje "Organizační a jednací
řád ČsOL".
1. Jednota ČsOL.
vytváří se v rámci jednoho kraje, města, městského obvodu nebo několika obcí, oblastí,
vojenského útvaru a všude tam, kde jsou podmínky pro aktivní činnost. Jednota vzniká
nebo zaniká rozhodnutím členské schůze ČsOL a následnou registrací nebo zrušením
registrace Předsednictvem RV ČsOL. Nejvyšším orgánem jednoty je členská schůze,
kterou svolává výbor jednoty podle potřeby, avšak nejméně lx ročně.
b) členská schůze volí výbor jednoty a před sněmem delegáty na sněm podle klíče
určeného Republikovým výborem ČsOL. Jednoty volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu, tajemníka, hospodáře, revizora, příp. další funkcionáře. Členská schůze
jednoty doporučuje kandidáty ze svých členů do krajských a republikových orgánů
ČsOL. Jednota spolupracuje s příslušnými výbory demokratických občanských a
odbojářských sdružení zejména s ČSBS, při zabezpečování společenských úkolů,
s orgány státní správy a samosprávy, s vojenskými útvary AČR, školami a jinými
organizacemi v obvodu své působnosti,
c) jednota je členem krajské organizace ČsOL. Předseda jednoty je členem Krajského
výboru krajské organizace Čs OL.

a)
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2. Krajská organizace ČsOL.
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a) krajská organizace je sdružením jednot dislokovaných na území
.
Nejvyšším orgánem krajské organizace je konference předsedů a dele átů ~f~ ťft/ ~,
~)edno?ích. Konf:re~ce s~ koná. ne~méně. jednou ~a 2v ro~~. projed ',~á, ~pr~tJf!
cmnostl a hospodarem, zpravu reVlzm kom!se, hlavm smery cmnostl v P~~~~L /
Volí z delegátů členy Krajského výboru CsOL (předsedové jsou auto~a~
tohoto výboru), členy a náhradníky, revizní komisi a delegáty na republikový snem a
doporučují kandidáty do ústředních organu ČsOL. Mimořádná konference krajské
organizace musí být svolána, požádá-li o to třetina jednot kraje nebo když o tom
rozhodne hlasováním většina členů Krajského výboru.
b) Krajský výbor (KV ČsOL) je nadřízeným orgánem jednot sdružných v krajské
organizaci ČsOL:
- svolává schůze předsedů jednot a podle potřeby dalších členů výboru jednot,
- svolává konferenci krajské organizace ČsOL,
- plní usnesení krajské konference a usnesení, pokyny a směrnice ústředních orgánů

J

"

ČsOL,

- spolupracuje a jedná se státními a samosprávnými orgány kraje,
- volí z předsedů jednot a členů jejich předsedu, místopředsedu a další
kraj ského výboru.

funkcionáře

3. Republikový sněm ČsOL.
Republikový sněm je nejvyšším orgánem ČsOL. Řádný sněm svolává Republikový
výbor nejméně jednou za čtyři roky. Usnesení o svolání sněmu a jeho program musí být
oznámeny krajským jednotám nejméně tři měsíce před jeho konáním.
Mimořádný sněm musí být svolán požádá-li o to jedna třetina registrovaných jednot
nebo individuálních členů ČsOL nebo Republikový výbor ČsOL. Delegáti na sněm se volí
podle směrnic a klíče schváleného Republikovým výborem. Před zahájením sněmu zvolí
delegáti orgány pro jeho řízení, schválí program, jednací řád a volební řád sněmu.
Sněm

(:i

plní tyto úkoly:

a) projednává zprávu o činnosti ČsOL a jejich volených orgánů, zprávu o hospodaření,
zprávu Revizní komise, zprávu Rozhodčí rady a další zásadní otázky zařazené do
programu jednání.
b) sněm v tajných volbách volí a odvolává všechny členy Republikového výboru, přičemž
zároveň z řad zvolených kandidátů volí předsedu, prvního místopředsedu, druhého
místopředsedu a třetího místo předsedu (podle počtu dosažených hlasů)
c) sněm v tajných volbách volí a odvolává náhradníky členů Republikového výboru,
přičemž při jejich volbě určuje i jejich závazné pořadí
d) sněm v tajných volbách volí a odvolává členy Revizní komise a jejich náhradníky
přičemž při jejich volbě určuje i jejich závazné pořadí
e) sněm v tajných volbách volí a odvolává členy Rozhodčí rady a jejich náhradníky
přičemž při jejich volbě určuje i jejich závazné pořadí
f) sněm schvaluje usnesení a program činnosti na další období, změny stanov ČsOL a
případné provolání k aktuálním vnitropolitickým i mezinárodním otázkám.
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4. Republikový výbor

ČsOL.

Je nejvyšším orgánem mezi
ctyn meSlce.
v

v·
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sněmy. Schází se podle potřeby, nejméně všJ. j~d,~
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Plní tyto úkoly:
a)

zabezpečuje

"""

,

\

~

·''-.,I")J·

realizaci usnesení

------~
úkolů

sněmu,

schváleného programu a ostatních

uložených sněmem,
b) schvaluje činnost Předsednictva ČsOL.
c) schvaluje výsledek hospodaření a rozpočet na příští období,
d) schvaluje a vydává organizační a jednací řád ČsOL,
e) volí ze svého středu členy Předsednictva RV a další orgány podle organizačního řádu
f) za odstoupiyší (zemřelé) statutární představitele, členy Republikového výboru, Revizní
komise a Rozhodčí rady, kooptuje náhradníky z počtu členů Republikového výboru a
náhradníků zvolených sněmem,
g) člen RV ČsOL nesmí být členem Revizní komise ani Rozhodčí rady,
h) je oprávněn dávat závazný výklad stanov.
5. Předsednictvo RV ČsOL.
Je výkonným orgánem mezi zasedáními Republikového výboru. Zasedá podle
nejméně však jednou za dva měsíce.

potřeby

Plní tyto úkoly:
zabezpečuje realizaci všech úkolů vyplývajících z usnesení a dalších dokumentů sněmu
a Republikového výboru,
b) spolupracuje s představiteli armády, vládních a zastupitelských úřadů, společenskými
organizacemi jinými institucemi při naplňování poslání ČsOL,
c) spolupracuje s mezinárodními odbojářskými a veteránskými organizacemi a jinými
demokratickými institucemi při řešení společenských problémů odbojářů a válečných

a)

veteránů,

('

d) po dohodě s představiteli jiných odbojářských sdružení vytváří podmínky pro úspěšné
zabezpečení společných úkolů,

e) řídí a po všech stránkách zabezpečuje činnost jednot a Krajských výboru,
f) odpovídá za hospodaření a účelné využívání finančních i jiných materiálních prostředků
ČsOL,

g) jmenuje a uzavírá pracovní smlouvy s profesionálními pracovníky ČsOL a schvaluje
jejich platy a odměny volených funkcionářů
h) schvaluje návrhy na vyznamenání a jiná morální ohodnocení členů ČsOL, návrhy na
udělení pamětní medaile ČsOL, čestných vyznamenání a uznání významným
osobnostem politického, veřejného a kulturního života a příslušníkům armády,
i) jedná a podepisuje způsobem stanoveným stanovami. Předsednictvo Republikového
výboru je ze své činnosti zodpovědné Republikovému výboru. Členové Předsednictva
Republikového výboru jsou povinni vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře. Za
předsednictvo Republikového výboru, a tedy i zároveň za ČsOL ve vztahu k třetím
osobám, jednají a podepisují společně předseda Republikového výboru spolu s jedním
(kterýmkoli) místopředsedou Republikového výboru a to jedině za předpokladu, že
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tu I
j) pouze pro případ takových záležitostí, které z důvodu ochrany oprávrrěliýCN',iájmů i
ČsOL nesnesou odkladu, jsou za Předsednictvo Republikového výboru, a ~~Ý:ZároveiI'
i za ČsOL ve vztahu k třetím osobám, oprávnění jednat a podepis9V~!! společÍÍě
předseda Republikového výboru spolu se všemi místopředsedy RepublikOVělIovýboru
dohromady, přičemž ovšem následně musí o svých krocích informovat bez zbytečného
odkladu Předsednictvo Republikového výboru.
6. Revizní orgány ČsOL.

Revizní orgány ČsOL jsou, ústřední revizní komise, krajské revizní komise a revizoři
jednot.

,

,

Revizní komise (RK) plní tyto úkoly:

a) podle právních předpisů, stanov, organizačního a jednacího řádu ČsOL, usnesení sněmu
a Republikového výboru a jeho Předsednictva kontroluje jejich dodržování a plnění a
provádí revizi hospodaření i jinými materiálními prostředky ČsOL. Má právo vyžadovat
od Předsednictva RV, Krajských koordinačních výborů a výborů jednot a jednotlivých
funkcionářů potřebné informace.
O zjištěných skutečnostech ústřední RK podává průběžné zprávy Předsednictvu a
Republikovému výboru. Za každé pololetí podává písemnou zprávu na zasedání
Republikového výboru ČsOL,
b) účastní se sestavování rozpočtu ČsOL
c) předseda RK se zúčastňuje zasedání Předsednictva a Republikového výboru s poradním
hlasem,
d) za svou činnost odpovídá sněmu ČsOL, kterému předkládá komplexní zprávu,
e) revizní komise může se souhlasem RV v případě nutnosti zadat provedení hloubkové
kontroly odborníkovi nebo auditorské organizaci,
1) krajské RK a revizoři jednot provádějí revizi hospodaření v krajských organizacích a
v jednotách. Zúčastňují se zasedání KV a výboru jednoty s hlasem poradním. Za svou
činnost odpovídají krajské konferenci a členské schůzi jednoty, na které předkládají
zprávy o revizi hospodaření,
g) člen Revizní komise nesmí být členem Rozhodčí rady.
7. Rozhodčí rada ČsOL:

a) je orgánem ČsOL, který projednává a řeší spory mezi organizacemi, orgány a členy
ČsOL, závažné morální poklesky jednotlivých členů, stížnosti jednot a jednotlivců,
b) své návrhy, stanoviska a doporučení postupuje Předsednictvu RV. Je volena sněmem
ČsOL, kterému odpovídá za svou činnost a předkládá komplexní zprávu.
8. Zájmové a historické skupiny.

V rámci ČsOL se mohou vytvářet zájmové a historické skupiny(dále jen HS), jejich
ustavení podléhá schválení a registraci PRV ČsOL. Vzniklé zájmové a HS jsou svým
charakterem zájmové skupiny a svou činností nemohou nahrazovat výkonné orgány ČsOL.
Organizují schůze a pravidelná setkání svých členů a zabezpečují jejich účast na akcích,
konaných k památným a významným výročím jejich útvarů a jednotek našich předků
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Činnost zájmové a HS se řídí jejich stanovami nebo statuty, které nemoh~~
se stanovami ČsOL. Na základě rozhodnutí Republikového výboru ČsOL některé zájmové
a HS mohou nabýt oprávnění jednat svým jménem. Jménem zájmové a HS jednají jejich
statutární představitelé, kterými jsou, předseda, místopředseda a tajemník. Tito
představitelé mají právo jednat samostatně.
Zájmové a HS mají právo podávat návrhy, připomínky, náměty a doporučení, směřující
k aktivizaci a zkvalitnění činnosti ČsOL, voleným výkonným orgánům na všech stupních.

,

Předsedové zájmových a HS se zúčastňují zasedání Republikového výboru. Pokud nebyli
zvoleni za členy RV, zúčastňují se jednání s hlasem poradním.

Předsednictvo ČsOL se při organizování různých vzpomínkových či jiných akcí, opírá
podle charakteru o pomoc zájmových a HS. Republikový výbor může zrušit registraci
zájmové nebo HS v případech, kdy jejich činnost bude soustavně porušovat stanovy,
organizační a jednací řád a usnesení volených orgánů ČsOL.

9. Kluby vojenské historie a

(

přátel čs.

legií.

a) kluby vojenské historie, kluby přátel čs. legií apod. (dále jen kluby) jsou zájmové
organIzace,
b) členy klubů jsou zejména pozůstalí po účastnících 1. a 2. odboje a mladí lidé, které
spojuje zájem o historii čs. legií,
c) kluby vyvíjejí svojí činnost zpravidla pod patronací a v součinnosti s jednotami ČsOL
v místech, v nichž jsou tyto jednoty činné,
d) činnost klubu se řídí jejich statuty (stanovami), které předkládají na vědomí
Předsednictvu ČsO L,
e) členové těchto klubů se mohou stát členy ČsOL podle hlavy III čl. 2.
V.
Právní postavení ČsOL, její majetek a hospodaření.
1. ČsOL je nezávislým, samostatným právním subjektem. Je historickým nástupcem a
pokračovatelem ČsOL založené v roce 1921.

2. ČsOL může nabývat práva a zavazovat se vlastním jménem ve všech oborech a
otázkách své činnosti. Toto právo Předsednictvo republikového výboru může udělit
některým jednotám a sdružením ČsOL
3. V souladu s platnými právními předpisy může zřizovat hospodářská zařízení a nabývat
majetek do svého výlučného vlastnictví. Jde zejména o majetek získaný vlastní
hospodářskou činností, převodem od státních nebo jiných organizací, sponzorskými
dary od organizací v ČR i ze zahraničí. O využití nemovitého, movitého majetku a
finančních prostředků včetně dotací rozhQduje Předsednictvo Republikového výboru, se
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4. Statutární orgán ČsOL tvoří předseda a tři místopředsedové, přičemž dále j~o.d±é
bodu IV. odst. 5, písm. i - j, kde je požadováno společné jednání předsedy a jednoho
místopředsedy, pokud nebylo rozhodnuto jinak.
5. Zásady hospodaření, nabývání a likvidace majetku ČsOL podléhqjí obecně platným
právním předpisům.
VI.
Společná

,

a závěrečná ustanovení.

1. Tyto stanovy vycházejí ze stanov ČsOL, které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra
ČR dne 12. února 1992 pod č.j. VSCIl-I0058/92. Jejich znění schválil sněm ČsOL dne
5. dubna 1995 a byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 1. března 1996 pod
č.j. VSCIl-I0058/92 - R. Změnu stanov schválil řádný sněm ve dnech 18. a 19. května
1998 a byly vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 23. listopadu 1998 pod
stejným č.j .. Další úpravu stanov schválil řádný republikový sněm ČsOL ve dnech 28. a
29 března 200l. Poslední úprava stanov a její logo schválil řádný republikový sněm
ČsOL dne 19. a 20. června 2004. Poslední úpravu stanov schválil řádný republikový
Sněm ČsOL dne 2. června 2007.
2. Odměny voleným funkcionářům, členům ČsOL a jiným představitelům za mimořádné
výkony a úspěšné plnění úkolů ve prospěch ČsOL schvaluje Předsednictvo
Republikového výboru. Totéž v krajských jednotách a jednotách schvaluji pro své
funkcionáře a členy jednot a KV a hradí je ze svých prostředků. Všichni funkcionáři
mají nárok na náhradu cestovních a jiných výdajů vzniklých při výkonu funkce
-0-0-0-0-
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