Zápis z 2. mimořádného zasedání P VSR po 1. členské schůzi VSR 2016 ze dne 6. 12. 2016.
Datum:
Místo:

6. prosince 2016, 10.00 hod.
Praha.

Požadovaná účast:
PVSR:

plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský, pplk. v.v. Petr Mrázek, plk. v.v. Ing. Jan Kabát,
pplk. v.v. Ing. Stanislav Grossmann, npor. v.v. Petr Baubín.

K. komise:
plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml, pplk. v.v. Ivan Osuský, plk. v.v. Ing. Ladislav Moždík.
R. komise:
plk. Rudolf Patrovský.
Hosté: PhDr. Libuše Čeřovská, Olga Svobodová, administrátor web.: mjr. v.v. Jiří Russ – omluven.
Podle platných stanov VSR je účast kteréhokoliv dalšího člena VSR možná (po předběžném ohlášení).
Návrh programu zasedání:
1. Zahájení (předseda VSR). Předseda VSR ve svém úvodním slově připomenul, že není dodržováno
většinové usnesení P VSR ze dne 27.10.2016 o pamfletu s názvem: „Je nebezpečné dotýkat se
hvězd ? i na zem spadlých ?“ V mejlové poště se objevil text s 24 přílohami. Předseda RK VSR
Patrovský je autorem těchto příloh, které by měly dokázat jakousi vinu kolegů Čeřovského a
Baubína na údajném zostouzení pana Kunzmanna. K druhému takzvanému pokusu o smír se
překvapivě připojil místopředseda VSR pan Kabát. Tím jednoznačně porušil již citované usnesení
P VSR. RK VSR si v této věci od samého počátku počíná podjatě a druhý pokus je toho
nejjasnějším důkazem. Předseda VSR tento společný postup pánů Patrovského a Kabáta velmi
důrazně odsoudil a pohrozil rezignací na funkci předsedy VSR, pokud bude v těchto nezákonných
praktikách pokračováno. 1. místopředseda a tajemník se k prohlášení předsedy připojili, člen P
VSR Grossmann zůstal ve sporu neutrální. P VSR přijalo prohlášení pana Patrovského, že nebude
spor eskalovat a od dalších nezákonných aktivit upustí. Bez usnesení.
2. Schválení programu schůze. Program schůze byl většinově schválen.
3. Zpráva o činnosti PVSR (předseda VSR). Předseda VSR podal důkladnou zprávu o činnosti
VSR s odkazem na naše webové stránky, kde jsou všechny jeho aktivity zaznamenány. V diskuzi
nebyly k aktivitám předsedy vzneseny žádné připomínky. Bez usnesení.
4. Možnosti dalšího pozitivního ovlivňování jednání PS pro odškodnění (předseda VSR). V této věci
předseda VSR odkázal na usnesení z 1. mimořádného zasedání P VSR po 1. členské schůzi VSR,
kde bylo přijato jednoznačné usnesení, že za VSR může jednat pouze předseda. Předseda se bude
řídit výhradně doporučeními pana poslance Sedi a našeho legislativního poradce pana Mgr.
Václava Krásy. (Pan Mgr. Václav Krása je spoluautor zákona o mimosoudních rehabilitacích
z roku 1990, kdy byl poslancem ČNR. V řešení legislativních záležitostí má velké zkušenosti. Na
požádání tajemníka se angažoval v projednávání našeho sněmovního tisku č. 378, který byl 2 roky
beznadějně „zaparkovaný“ v poslanecké sněmovně. Na jeho intervenci byl do 14 dnů projednán a
poslán do Výboru pro obranu.). Bez usnesení.
5. Analýza a možnosti zlepšení komunikace s KR VSR a ÚzO VSR ( 1. místopředseda VSR).
V této věci 1. místopředseda uvedl, že v současné době máme zaregistrováno 20 ÚzO VSR a 3
KR VSR. Za tohoto stavu je jakákoliv vzájemná řízená koordinace jen iluzorní představa. Není
však žádný problém všem předsedům ÚzO VSR a předsedům KR VSR posílat jakékoliv aktuální
zprávy přímo bez jakékoliv koordinace. Bez usnesení.
6. Upřesnění práv, kompetencí a odpovědnosti v PVSR (předseda). Vnitřní komunikace VSR,
efektivní využití internetových stránek, redakce, diskusní fórum (administrátor stránek). K této
věci po diskuzi bylo přijato následující usnesení: 1. místopředseda Mrázek a místopředseda
Kabát projednají se správcem webových stránek Russem věcnou aktualizaci.

7. Zpráva o hospodaření, informace kontrolní komise. Ke dni 30.9.2016 podala dosavadní účetní pokladní VSR pí. Tajčmanová výpověď. Tajemník převzal dokumentaci o hospodaření za rok
2016 v listinné podobě. Veškerou dokumentaci zapečetil a zapečetěnou předal KK VSR dne
6.12.2016. KK VSR tuto dokumentaci převzala a konstatovala, že pečetě nebyly porušeny. K této
věci přednesl ústní zprávu předseda KK VSR kolega Reml. KK VSR objevila v účetnictví jen
dílčí pochybení. Písemnou zprávu s návrhem na nápravná opatření dodá později. Do uzávěrky
zápisu nebyla zpráva dodána. Tajemník na inzerát zajistil pro práci účetní – pokladní pí. Olgu
Svobodovou a připravil Smlouvu o provedení práce a hmotné odpovědnosti do 100.000,- Kč. Pí.
Svobodová tuto smlouvu pro nevyjasnění práce charakterizované účetní - pokladní nepodepsala.
Je ochotna vykonávat pouze funkci účetní. Předseda VSR Čeřovský uložil Baubínovi tyto dílčí
problémy vyřešit, protože VSR potřebuje zajistit funkci účetní – pokladní v jedné osobě.
Alternativně může tajemník samostatně tuto práci dojednat a za předsedu signovat i s jinou
osobou v termínu nejpozději do 28.2.2017. Tím se ušetří cesta z Prahy do Mšena a zpět.
Dokumentace účetní – pokladní 2016 byla KK VSR zapečetěna a uložena ve skříni VSR
v prostoru Vojenského velitelství Praha. Postup je jasný – bez usnesení.
8. Funkce rozhodčí komise, pravidla jednání (předseda RK) . V této věci pan Patrovský s panem
Kabátem připravili soupis § znění z OZ a stanov VSR týkající se činnosti RK VSR. K tomuto
soupisu nebyly žádné připomínky. Bez usnesení.
9. Různé již jen formou usnesení:
P VSR schvaluje plán činnosti VSR na volební období 2016 – 2018.
P VSR bere na vědomí, že tajemník provedl sloučení dvou BÚ VSR u ČSOB v jeden a provedl
změnu ve funkci hospodáře pana Starého za pokladní pí. Tajčmanovou. Dále provedl ukončení
vstupu do systému panu Ottovi a zajistil vstup do systému předsedovi VSR plk. let. Ing. Zbyňku
Čeřovskému.
P VSR bere na vědomí, že tajemník v součinnosti s AK Mgr. Křištovou provádí registraci spolku a
registraci stanov VSR 2016. Veškerá dokumentace byla zpracována ke dni 21.11.2016 a zaslána na
Městský soud Praha k prověření dokumentace a v případě, že bude vše v pořádku zaregistrování a
zveřejnění na našem webu. Termín byl stanoven do konce tohoto roku 2016 – stihli jsme to.
P VSR schvaluje dokument “Protokol o provedení 1. členské schůze VSR 2016“ pro potřebu
registrace našeho spolku.
P VSR schvaluje vydání Záslužných medailí předsedy VSR vzor Sabina. Tajemník zajistil výrobu:
bronz 10 ks, stříbro 1 ks, zlato 1 ks (cena 127,- Kč/ks) k ocenění zásluh ve prospěch VSR (sada
k nahlédnutí). Dále P VSR schvaluje vydání (množství ještě neurčeno) Pamětních medailí
(obchodovatelných) k 50. výročí okupace ČSSR (na dílčí rozhodování realizace je rok).
P VSR schválilo scénář a organizační zabezpečení slavnostního zasedání VSR ke 100. výročí bitvy u
Zborova, které se uskuteční dne 23.6.2017 v DAPu (již je zabukováno). Tato akce je podporovaná
MO ČR, proto armáda uhradí výlohy za konferenční sál, ozvučení, nástup vojenské jednotky apod.
Hlavní projev ke 100. výročí Zborova přednese plk. Stehlík (alternativně se připraví kolega Sýkora
z ÚzO VSR Praha – zajistí kolega Grossmann). Nácvik akce bude proveden na dubnovém zasedání
P VSR. Termín bude stanoven.
P VSR schvaluje realistickou strategii získání odškodného podle zásady: odškodné s MO ČR
nikoliv proti MO ČR. V této souvislosti se P VSR ztotožňuje s dopisem JUDr. Netolické a zaměřuje
svoji aktivitu k realizaci odškodného legislativní cestou.
P VSR diskuzi na nejrůznější témata vně našeho spolku podporuje. Na pokyn předsedy diskuze
končí, následuje hlasování a to je závazné pro všechny členy P VSR. Kdo z členů P VSR, nemá
v úmyslu většinové usnesení podporovat, měl by vyvodit osobní odpovědnost a republikové vedení
opustit. Vně organizace je naší povinností vystupovat jednotně. (Toto ustanovení je zařazeno
úmyslně, protože pan Kabát zjevně usnesení P VSR ze dne 27.10.2016 porušil.)
P VSR se distancuje od snah realizace odškodného podáváním žalob na MO ČR (asi 30
individuálních žalob) a představitelům MO ČR se již písemně omluvilo. P VSR ukládá kol.
Mrázkovi a Grossmannovi tuto záležitost ještě prověřit u AK Volf a navrhnout způsob ukončení
této nerozvážné akce.

P VSR přibralo ke zlepšení výsledků práce bezplatné poradce. Poradce pro legislativu: pan Mgr.
Václav Krása, jazyková poradkyně PhDr. Libuše Čeřovská. V této souvislosti může naše P VSR
využívat nabídky pana Mgr. Krásy a rozesílat dopisy všem poslancům naráz.
P VSR ukládá kolegovi Mrázkovi napsat informativní text o VSR v souvislosti se schvalovacím
procesem 2. čtení sněmovního textu č. 378. Takovýto dopis může směrovat všem 200 poslancům ve
vhodné době. Po schválení tohoto textu bude odeslán tajemníkovi k dalšímu využití.
P VSR informuje členskou základnu o možnosti realizace návrhů na mimořádná povýšení,
případně státní vyznamenání našich členů pokud mohou prokázat bojovou činnost. Tajemník
zpracoval návrh vhodného formuláře viz. webovky.
P VSR ukládá panu Kabátovi zpracovat Vnitřní hospodářské směrnice VSR. Termín: 31.12.2016.
Zaslat tajemníkovi k dalšímu využití.
P VSR schvaluje úsporná opatření navrhovaná tajemníkem VSR. Ambicí tajemníka VSR je předat
po skončení volebního období 2016 – 2018 rozpočet přebytkový v nejhorším případě vyrovnaný.
Z tohoto důvodu tajemník navrhuje následující úsporná opatření: v minulosti byla uplatňována
zásada vyplácet tajemníkovi 1.000,- Kč/měs. Tajemník je ve službě VSR 25tý měsíc. To by
znamenalo finanční zatížení na rok 2017 25.000,- Kč. Předpokládaný příjem v roce 2017
z členských příspěvků bude v rozmezí 23.000,- Kč – 25.000,- Kč. Tajemník se rozhodl svůj plat
ihned po vyplacení vrátit jako dar do pokladny VSR. Plat účetní - pokladní a plat správce web je
stanoven v rozmezí 3.000,- Kč – 6.000,- Kč podle výsledků práce. Z této formulace nevyplývá, že
plat bude automaticky vyplacen ve výši 6.000,- Kč. Účetní – pokladní Tajčmanové nebyla vyplacena
žádná odměna, protože se jí dobrovolně vzdala. Tajemník navrhuje omezit i výdaje na cestovné
tím, že bude klást administrativní překážky ke snahám organizovat další mimořádná zasedání P
VSR. Tajemník bude zdržovat nástup do služby účetní – pokladní, protože v 1. čtvrtletí 2017
nebude nutné vyplácet žádné výdaje. Tato opatření nebudou mít žádný vliv na příjem členských
příspěvků, protože ty se budou posílat přímo na BÚ a to funguje nezávisle na funkci účetní –
pokladní.
P VSR bere na vědomí, že k 31.12.2016 pan Kabát zpracuje první verzi Stanov VSR 2018 a
přepošle je tajemníkovi k dalšímu využití.
P VSR bere na vědomí, že tajemník založil Registraci ÚzO VSR, KR VSR a OR VSR a archív
negativních lustračních osvědčení. Na webovkách pravidelně zveřejňuje aktualizaci.
P VSR schvaluje postup zveřejňování zásadních dokumentů VSR na webovkách. K textu
dokumentu provede tajemník na pokyn předsedy VSR elektronické hlasování. Podle výsledku
hlasování se dokument na pokyn předsedy zveřejní, nebo nezveřejní. Předseda rozhoduje ve, které
rubrice bude dokument zveřejněn. Některé dokumenty předseda VSR na základě vlastního uvážení
uloží tajemníkovi zveřejnit bez elektronického hlasování. Takovýmto postupem se zveřejňují texty
předkladatelů z členské základny. Mimo to správce webových stránek má interní předpisy co není
možné z etických důvodů zveřejnit.
Vzhledem k rozsáhlé agendě požaduji od odpovědných funkcionářů (uvedeni v závorce) předběžnou
přípravu úvodního slova k projednávanému bodu programu a kostru příslušného usnesení.
Aktiv VSR (zejména předsedové KR / OR a Úz. organizací) prosím o včas zaslané názory, návrhy
a připomínky k další činnosti PVSR - k aktuálnímu projednání.
Příspěvky prosím mailem: hans.kabat@seznam.cz – tel.: 608 702 682, případně tajemníkovi VSR.
Řízením schůze pověřen: plk. Ing. Jan Kabát

Zápis a organizace: npor. Petr Baubín

Účastníky jednání upozorňuji, že z důvodu dočasné absence hospodáře nebude pravděpodobně možné
proplacení jízdného. Situace je v řešení.

