
Plk. v záloze MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA 

Místopředseda ČsOL od roku 2004 do 2007 

Předseda ČsOL od roku 2007, doposud 

Je držitelem průkazu člena ČsOL číslo 5038 

 

Je držitelem osvědčení válečného veterána evidenční číslo 170002322 

Je držitelem lustračního osvědčení č.j.: ASU-7386/1-001/1-LU-98 

Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu č. 015244 

Datum narození: 26. září 1959 

 

Motto 

Mým mottem je motto Československé Obce Legionářské „VĚRNOST ZA VĚRNOST“ 

 

 

Vzdělání:  

 Vysokoškolské ve studijním oboru všeobecné lékařství 

 Specializace v oboru všeobecného lékařství prvního stupně 

 Specializace v oboru organizace a řízení zdravotnictví druhého stupně 

 Studium v oboru ekonomika a hygiena výživy na VVŠ PV Vyškov, titul Ph. D. 

 2 ročníky studia na škole veřejného zdravotnictví 

 Studium na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE Praha, titul MBA 

 Certifikát o absolvování studia na International Institut of Humanitarian Law San 

Remo  

 Certifikát o absolvování studia na Netherlands Defence College – ISOOC 98.1 

 Certifikát o absolvování studia na Nato school – SHAPE Germany 

Předchozí praxe: 

 MO ČR – Náčelník zdravotnické služby posádky Jihlava 

 MO ČR – 7 let služby v zahraničí – Perský záliv, UNPROFOR, UNTAES, UNCRO – 

Jugoslávie 

 MO ČR – Odbor sociální politiky MO ČR 

 MZ ČR – Vedoucí odboru kontroly 

 Ředitel Ústavu expertiz a řešení mimořádných událostí Příbram pod vedením MZ ČR 

 Zástupce ČR v komisi pro řešení mimořádných událostí v Haagu 

 Zástupce ČR v komisi pro chemické odzbrojování v Haagu 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna – Ústřední ředitelství v Praze 

 Provozně technický náměstek Fakultní nemocnice Motol - doposud 

   

 



Členem ČsOL jsem od roku 2004.  

Od roku 2004 jsem působil ve statutárním orgánu ČsOL jako místopředseda a od roku 2007 

jako předseda ČsOL. 

Na celorepublikové úrovni jsem měl ve své gesci činnost těchto komisí: 

 Komise sociální a zdravotní 

 Komise pro zahraniční spolupráci 

 Komise ekonomická 

 Komise pro správu majetku 

 

 

Za činnost v ČsOL byl oceněn: 

 Pamětní medailí III. stupně „za zásluhy o obnovu a šíření legionářských 

tradic“uděleno dne 16. 9. 2008 

 Mincí ČsOL udělena dne 18.9.2009 číslo mince 1 

 

 

Za svou činnost v AČR a v její prospěch jsem byl oceněn: 

 Prezident ČSSR propůjčuje medaili Za službu vlasti ze dne 6.10.1989 

 Pamětní list Ministra obrany ČSFR za účast v operaci „Pouštní bouře“ na území 

Království Saudské Arábie a při osvobozování Kuvajtu 1990-1991 ze dne 30.8.1991 

 Ministr obrany ČR udělije Čestný pamětní odznak za službu v misi IFOR ze dne 

13.9.1996 

 Čestný pamětní odznak Ministra obrany ČR u příležitosti 10. výročí návratu 

čs.samostatného protichemického praporu z války v Perském zálivu ze dne 11.5.2001 

 Ministerstvo obrany uděluje Pamětní odznak k 60 výročí ukončení 2. Světové války ze 

dne 4.5.2005 

 Záslužný kříž Ministra obrany ČRIII stupně  

 Záslužný kříž Ministra obrany ČR II stupně  

 NGŠ AČR uděluje Čestný odznak AČR Přemysla Otakara II krále železného a zlatého 

č. 647 ze dne 30.6.2008 

 Pamětní odznak Hradní stráže č.9 ze dne 5.12.2008 

 Pamětní odznak k 90. Výročí vzniku Vojenské kanceláře prezidenta republiky ze dne 

5.12.2008 

 Pamětní list Náčelníka Hydrometeorologické služby AČR u příležitosti 90 výročí 

vzniku vojenské hydrometeorologické služby ze dne 9.12.2009 

 Pamětní list Náčelníka Hydrometeorologické služby AČR u příležitosti 90 výročí 

vzniku vojenské hydrometeorologické služby ze dne 9.12.2009 

 Záslužný kříž náčelníka Vojenské Kanceláře Prezidenta republiky I stupně ze dne 

14.12.2010 

 

 

 

Jiná ocenění: 

 Bitevní řád Království Saudské Arábie 

 Válečný řád Kuwaitu 

 Pamětní medaile u příležitosti osvobození Kuwaitu Království Saudské Arábie 

 Pamětní medaili 82 Airborne division za spolupráci během Pouštní bouře 

 Medaile UN za misi v UNPROFOR počet turnusů 5 

 Medaile UN za misi v UNCRO počet turnusů 2 



 Medaile UN za misi v UNTAES počet turnusů 2 

 Medaile NATO za činnost v bývalé Jugoslávii 

 Ústredná rada Slovenského zvazu protifašistických bojovníkov uděluje pamatnú 

medaili  K 60 výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom ze dne 

14.12.2004 

 Združení letců bojovníků v SNP a zahraničí a Slovenský letecký svaz 

gen.Dr.M.R.Štefánika uděluje Čestnou leteckou medaili č.84 ze dne 28.8.2004 

 Polským křížem č. 4776-02-07 ze dne 5.10.2007 

 Polským odznakem za zásluhy č.40943 ze dne 5.10.2007. 

 Ústredná rada Slovenského zvazu protifašistických bojovníkov uděluje medaili R. 

Štefánika III stupňa č.1687 ze dne 9.11.2007 

 Ministr obrany SR – Pamětní medaili ministra obrany SR III. Stupně č.3010 ze dne 

13.11.2007. 

 Pamětní odznak AZ KVV Brno plukovníka Františka Kopuletého IV stupně ze dne 

17.10.2008 

 Ministr obrany SR –Pamětní medaili za účast v boji proti fašizmu a za osvobození 

vlasti č.0246 ze dne 4.11.2009. 

 Pamětní list Vzpomínkové akce Wolfram 

 Pamětní odznak Koordinačního výboru vzpomínkové akce „Wolfram“ ze dne 

6.9.2009 

 Ústredná rada Slovenského zvazu protifašistických bojovníkov uděluje medaili R. 

Štefánika II stupňa č.2062 ze dne 24.3.2010 

 Pamětní medaili Prvního Vojenskohistorického Muzea M. Frosta Jaroměř-Josefov 

 Pamětní medaile za trvalou spolupráci a podporu od ČSBS 

 Ukrajinské vyznamenání za aktivní účast na veteránském hnutí MUSUB č.1018 


