
Státní výbor obrany  
Nařízení č. GKO-1096ss z 3. ledna 1942 

Moskva Kreml. 

O Československé brigádě na území Svazu SSR 

V souladu s dohodou mezi vládou Svazu SSR a vládou Československé republiky, Státní výbor 
obrany rozhodl: 

1. Stanovit celkovou četnost československé brigády na území Svazu SSR pro rok 1942 na 2 
350 osob důstojnického, poddůstojnického a řadového sboru. 

2. Na základě stanovené četnosti československé brigády na území Svazu SSR povolit 
československému velení zformovat v první řadě: 
a) jeden mechanizovaný prapor … 1 100 osob 
b) jednu záložní rotu … 150 osob 
Celkem: 1 250 osob 

Prapor a záložní rotu dislokovat ve městě Buzuluk. 

3. Nařídit NKVD SSSR propuštění československých občanů, kteří jsou v současnosti 
zadržováni ve vězení na sovětském území jakožto váleční zajatci, internovaní vojáci nebo na základě 
jiných dostatečně závažných důvodů. 

Propuštění nepodléhají osoby československé národnosti podezřívané ze špionáže proti 
Sovětskému Svazu. 

4. Povolit občanům Svazu SSR československé národnosti vstoupit dobrovolně do 
československé brigády, která se formuje na území Svazu SSR. 

5. Povolit náčelníku týlu Rudé armády (s. Chrulevovi) dodávat potraviny pro československý 
prapor až do nasazení praporu na frontu dle norem týlového přídělu č. 3 za hotovost podle ceníku 
stanoveného pro Rudou armádu a na základě seznamu osob v praporu a záložní rotě, ovšem ne ve 
větším množství, než je stanovený počet 1 250 osob. 

Paliva a maziva pro automobilovou přepravu praporu dodávat dle faktického množství 
dopravních prostředků v praporu, ovšem ne více než povolují současné normy Lidového komisariátu 
obrany. 

6. Povolit náčelníku dělostřelectva Rudé armády (s. Voronovovi) dodat za úhradu v hotovosti 
pro československý prapor nezbytné střelně-kulometné a protitankové dělostřelecké zbraně dle 
soupisu vyhotoveného příslušníky praporu. 

Dodávky munice poskytovat jen za účelem výcviku dle norem stanovených pro Rudou armádu. 

7. Za kasárny, štábní prostory, komunikační prostředky a dopravu a také komunální služby 
poskytnuté československému praporu a záložní rotě účtovat nájemné dle současných norem a tarifů 
pro Rudou armádu. 

8. Na výdaje spojené s organizací a zabezpečením československého praporu na území 
SSSR, záložní roty a také československé vojenské mise poskytnout na první pololetí roku 1942 
československé vládě bezúročnou půjčku ve výši 5 000 000 rublů, jejichž čerpání má probíhat 
prostřednictvím zmocněnce Hlavního velitelstva RKKA s. Panfilova. 

9. Se splacením poskytnuté částky úvěru začne Vláda Československé republiky pět let po 
konci války, a to buď v amerických dolarech nebo v dodaném zboží v průběhu následujících 10 let. 



10. Pověřit Lidový komisariát zahraničních věcí vyřídit poskytovaný úvěr a určit podmínky jeho 
uhrazení zvláštní dohodou s Vládou Československé republiky.  

PŘEDSEDA STÁTNÍHO VÝBORU OBRANY     I. STALIN 

Výpisky zaslány: s. s. Molotovovi, Šapošnikovovi, Panfilovovi, Berijovi, Žukovovi (NKVD) – vše. 
Chrulevovi – 5, 7; Mikojanovi – 5; Voronovovi – 6; Zverevovi – 8, 9, 10. 

Zdroj: RGASPI, fond 644, opis 1, d. 18, l. 145—146. 

 


