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Zápis ze 2. zasedání Ústřední rady Orla 
konaného dne 12. května 2012 v sídle Orla Pellicova 2c, Brno 

 
 

přítomní – viz prezenční listina 

Od 8:00 hodin P. Pavel Kopecký a P. Vít Jůza sloužili mši sv. za živé i neživé členy orelské 
rodiny. Starosta Orla zahájil zasedání v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.  

 
1) Volba orgánů ÚR 
Předsedajícím zasedání byl navržen br. Juránek. Bylo navrženo pracovní předsednictvo. 

ÚR/2/60   Ústřední rada schvaluje předsedajícího zasedání br. Juránka.           opt. většina pro 

ÚR/2/61   Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, 
ses. Jurečková, ses. Brandejsová, ses. Tománková, br. Kotík, br. Korger a br. Zelina.   

opt. většina pro 

ÚR/2/62   Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Častulík, br. Slavotínek a 
br. Blaha.                  opt. většina pro  

ÚR/2/63   Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Gazárek, br. Moudrý, 
br. Čáp.                   opt. většina pro  

ÚR/2/64   Ústřední rada schvaluje volební komisi ve složení br. Kocour, br. Němec a br. Kočí. 
 opt. většina pro 

 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou a navrhl ověřovatele zápisu br. Zelinu a 
br. Jaňuru. 

ÚR/2/65   Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu br. Zelinu a br. Jaňuru.  
opt. většina pro 

Br. Kopecký přednesl zprávu o činnosti Duchovní rady. 

ÚR/2/66   Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.             opt. většina pro 

 
2) Schválení programu 
Pracovní předsednictvo předložilo návrh programu zasedání. Po vznesené připomínce k bodu 
12: volbu místostarosty EHR nahradit volbou místopředsedy EHR, byl přijat následující 
program: 

Program: 
1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího 

- volba mandátové komise 
- volba návrhové komise 
- volba volební komise 
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
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2. Schválení programu 
3. Slovo starosty 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR 
6. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva 
7. Zprávy TVR, KR, EHR, RM, RS 
8. Schválení ústředních akcí TVR na druhé pololetí roku 2012 
9. Zpráva ÚRK 
10. Účetní uzávěrka roku 2011 a upravený rozpočet na rok 2012 
11. Přerozdělení prostředků z MŠMT 
12. Volba místopředsedy EHR a místopředsedy Ústředního rozhodčího sboru 
13. Návrhy na vyznamenání 
14. Revize stávajících směrnic a schválení jejich změn 
15. Různé  
16. Závěr 
  

ÚR/2/67   Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu a zapracované 
připomínky.                   opt. většina pro 
 

3) Slovo starosty 
Setkání seniorů na Velehradě se zúčastnilo cca 100 orelských seniorů. Na dnešním jednání 
br. Juránek přečetl zdravici duchovního rádce Orla mons. Jana Graubnera s omluvou účasti. 
V mnoha jednotách Orla proběhne oslava 100. výročí od jejich založení. Jednoty tato výročí 
nahlásí na ústředí. 
V celorepublikovém pohledu na sportovní prostředí probíhá nové rozdělení. Všesportovní 
kolegium, jehož je Orel o.s. členem, sdružuje a zaštiťuje menší sport. organizace. 
Br. Juránek informoval o možnosti získání dotace na drobné rekonstrukce orloven od JMK; 
největší nárůst zájmu ve sportovním odvětví je o badminton – možnost pořízení vybavení 
z dotací; 
 
ÚR/2/68   Ústřední rada bere na vědomí slovo starosty.              opt. většina pro 
 
4) Zpráva mandátové komise   
Br. Častulík konstatoval, že přítomno je 32 delegátů ze 45 možných; zasedání je tedy 
usnášeníschopné. Na zasedání nebyly zastoupeny čtyři župy (Trochtova, Pospíšilova, 
Kozinova, Svatováclavská). 

ÚR/2/69   Ústřední rada bere na vědomí zprávu mandátové komise.          opt. většina pro 

5) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 5) 
Ses. Jurečková předložila přehled přijatých usnesení Ústřední rady Orla.  
Br. Grenar: dotaz k usnesení 1/59/; - nebyla do žup rozeslána výzva; ses. Macková: nebylo 
třeba, minulá ústřední rada pověřila předsednictvo; 
ÚR/2/70   Ústřední rada bere na vědomí stav plnění usnesení k 12.5.2012.        opt. většina pro 
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6) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 6) 
Ses. Macková předložila seznam usnesení Výkonného předsednictva Orla. Br. Jůza: zápisy by 
měly chodit dříve; informovanost by měla být rychlejší; ses. Macková: někdy nelze dodržet 
Jednací řád; ověřovatelé včas neověří zápis;   
 
ÚR/2/71   Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP.           opt. většina pro 
 
7) Zpráva TVR, KR, EHR, RM a RS (materiály 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f)  
Zpráva TVR 
Br. Častulík  - viz materiál 7a; do konce června nutné nahlásit účastníky zimních her Ficep,  
Cyklopouť na Ukrajinu; sporty na 2. pololetí; 
 
ÚR/2/72   Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.             opt. většina pro 
  
 
Zpráva KR  
Br. Pěcha – viz materiál 7b; nejbližší ústřední akce: Cantate 2.6.2012 – přihlášeno 14 skupin, 
akce pod záštitou mons. Jana Graubnera; 
ÚR/2/73   Ústřední rada bere na vědomí zprávu KR.             opt. většina pro 
 
Zpráva EHR 
Br. Kamba – omluven; materiál 7c; zprávu přednesl br. Česlav Škvařil; velké vzdálenosti mezi 
jednotami uvnitř žup, navrhují reorganizaci; audit je nástroj k optimalizaci nákladů; navrhují 
vypracovat pravidla sponzoringu Orla; pojištění majetku jednot – rozúčtovat jednotám; kladné 
hodnocení vyrovnaného rozpočtu na 2012; EHR doporučuje UR přijmout upravený rozpočet.  
Br. Čáp: měly by být vymezeny přesné hranice mezi působností EHR a ÚRK. 
EHR projednala vyrovnaný rozpočet; Orel letos získal vyšší částku dotace na provoz a údržbu;  
pojistné majetku bude jednotám přeúčtováno a jednoty si jej v plné výši uhradí sami. 
 
ÚR/2/74   Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.             opt. většina pro 
 
Zpráva RM  
Ses. Tománková – viz materiál 7e; na podzim se připravuje školení pro vedoucí dětí – Klára 
Jandová nabídla školení vedoucích cvičení rodičů s dětmi; setkání mládeže ve Starém Městě 
na podzim; setkání rodin s dětmi na přelomu září, října; listopad – školení hlavních táborových 
vedoucích – vhodné nabídnout i farnostem, Orel má akreditaci MŠMT; 
Tábor FICEp v Rumunsku – cena 6.500, info a přihláška na www.orel.cz; 
 
ÚR/2/75   Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.             opt. většina pro 
 
Zpráva RS 
Ses. Brandejsová – viz materiál 7f; součástí písemného materiálu byla náplň činnosti Rady 
seniorů; apel na spolupráci mezi mladšími a staršími členy Orla.  
 
Ústřední rada Orla děkuje ses. Marii Hlavicové za organizaci duchovního setkání 
pro seniory na Velehradě. 
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Br. Blaha vyslovil pochvalu zorganizování setkání seniorů na Velehradě. 
Br. Slavotínek se obrátil na zástupce žup, aby ve spolupráci se župními duchovními rádci 
apelovali na obnovu duchovní činnosti v jednotách; materiál od České biskupské konference 
„Pokoj a dobro“ – vhodné pro duchovní rádce v Orlu; duchovní rada spolupracuje s kulturní 
radou; DR apeluje na župní funkcionáře, aby pokud možno co nejčastěji byly slouženy mše 
svaté na úmysl za živé a zemřelé členy Orla a duchovní rozměr orelské rodiny; 
 
Ses. Zemánková: špatná informovanost seniorů o orelských akcích; 
Ses. Tománková: RM navrhla živý růženec v rámci Orla; možnost zapojení seniorů; 
 
ÚR/2/76   Ústřední rada schvaluje náplň činnosti Rady seniorů.           opt. většina pro 

ÚR/2/77   Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.           opt. většina pro 

 
8) Schválení ústředních akcí TVR na druhé pololetí roku 2012 
TVR ve spojení s Orlem župou Svatováclavskou pořádá ve dnech 22.-30.6.2012 cyklopouť 
na Ukrajinu. Na FICEP hrách v německém Duisburgu v srpnu 2012 budou Orel zastupovat 
4 stolní tenisté; zimní hry FICEP v březnu 2013 budou v Aigenu v Rakousku. Br. Častulík 
seznámil delegáty s ústředními sportovními akcemi na 2. pololetí letošního roku: 28.10. plavání 
– Havlíčkův Brod; 17.11. stolní tenis družstev – Polná; 24.11. badminton – Polná; 1.12. šachy – 
Moutnice; nohejbal, podzimní část OFL a pokračování OBL. 
  
ÚR/2/78   Ústřední rada schvaluje ústřední TVR akce na druhé pololetí roku 2012.  

opt. většina pro 
 
9) Zpráva ÚRK  
Předseda ÚRK br. Čáp přednesl zprávu. ÚRK se seznámila se zápisem z vnitřního auditu Orla. 
Úkolem ÚRK je posuzovat hospodárné využití prostředků.  
Orel o.s. nemá žádné pravidla pro vypisování výběrových řízení. 
 
ÚR/2/79   Ústřední rada ukládá EHR vypracovat stanovisko k podmětu ÚRK ve věci 
výběrových řízení v Orlu o.s.                 opt. většina pro 
 
Br. Juránek podal návrh ÚRK, aby na příštím zasedání ÚR byla přednesena zpráva o vyrovnání 
nejasností ohledně předání zásob a dlouhodobého a drobného hmotného majetku s bývalým 
generálním sekretářem. Rozpory mají být zaneseny do usnesení. 
  
Br Čáp: nejasnosti ohledně předání zásob a dlouhodobého a drobného hmotného majetku 
s bývalým generálním sekretářem budou vyjasněny na schůzce s ÚRK, která bude svolána 
v termínu do konce května. 
 
ÚR/2/80   Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.              opt. většina pro 
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10)  Účetní uzávěrka roku 2011 a upravený rozpočet na rok 2012 (materiál 10) 
Delegátům byla předložena Výsledovka 2011, Rozpočet 2011 a Upravený rozpočet 2011 – 
rozpočtové opatření. Na žádost br. Jůzy byla delegátům předložena Účetní uzávěrka, Rozvaha a 
výkaz zisku a ztrát za rok 2011. Ses. Macková vysvětlila jednotlivé položky příjmové i 
výdajové části. Je zde zapracován návrh EHR na rozpočítání celé částky za pojištění majetku 
mezi pojištěné jednoty (dle hodnoty, na kterou je majetek pojištěn). V případě schválení 
předloženého upraveného rozpočtu schvalujeme i tuto změnu. 

Br. Jůza: navrhuje zrušit Fond starosty z rozpočtu 2012. 
Br. Německý: v rozpočtu 2012 se počítá s navrácením dluhu z Plzně, rozpočet je nereálný 
stejně jako rozpočet loňský. Ses. Macková: jednota Plzeň už měla celou půjčku splatit v roce 
2011.  
Br. Grenar: VP musí dodržovat rozpočet, nebo může jít rozpočet do záporných hodnot? 
Br. Jůza: návrh rozpočtu je formálně vyrovnaný, ale z minulosti jsou opodstatněné obavy, 
že vyrovnaný nebude; startovné na OFL navrhuje zvýšit pouze 2x; 

ÚR schvaluje změnu v rozpočtu 2012 ve zvýšení startovného ve florbale ze 170.000,- Kč 
na 340.000,- Kč.                jeden pro, proti 29, zdržel se 1 

Usnesení nebylo přijato 
 

Ses. Macková: na OFL byla získána dotace ve výši 200.000,-Kč z JMK. 
Br. Jůza podal návrh na hlasování o zrušení Fondu starosty z rozpočtu na rok 2012. 

ÚR souhlasí s úpravou rozpočtu zrušením Fondu starosty.      pro 1, proti 24, zdržel se 3 
Usnesení nebylo přijato  

 
ÚR/2/81   Ústřední rada ukládá Výkonnému předsednictvu Orla čtvrtletně projednávat 
průběžné plnění rozpočtu a přijímat rozpočtová opatření.      pro 27, proti 0, zdržel se 1 

ÚR/2/82   Ústřední rada schvaluje předložený Upravený rozpočet Orla na rok 2012. 
pro 23, proti 1, zdržel se 4 

ÚR/2/83   Ústřední rada schvaluje účetní závěrku Orla za rok 2011.       pro26, zdrželi se 2 

 

11) Přerozdělení prostředků z MŠMT (materiál 11) 
Ses. Macková předložila delegátům písemný materiál Návrh přerozdělení dotací z MŠMT 
pro rok 2012. Finanční prostředky z MŠMT byly rozděleny jednotám dle počtu členů 
k 31.12.2011 a dle platné Směrnice. Z dotačního programu III MŠMT budou do žup rozděleny 
prostředky na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ( 250.000,- Kč) a na otevřené 
sportovní akce (50.000,- Kč). Prostředky získané z tohoto programu na projekty zaměřené 
na pohybové aktivity občanů nad 60 let nebudou rozděleny, zůstanou k dispozici ústředí. 
 

Připomínka br. Grenara: měl by být větší rozdíl mezi přepočtovými koeficienty pro výpočty 
dotací na udržovanou plochu a na neudržovanou plochu. 
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Br. Jůza: kdo rozhoduje kolik procent ze seniorů, kolik ze vzdělávání; ses. Macková: 
procentické rozdělení schválí dnešní ústřední rada. 
Návrh přerozdělení dotací z MŠMT je pouze informativní tabulka, záleží na výši přidělené 
dotace. Zatím má Orel podepsané Rozhodnutí pouze na program III. 
Br. Grenar: v názvu tabulky by měl být „informativní přerozdělení…“ 
Br. Čáp: kde z Návrhu na přerozdělení je částka 400.000 na ústředí v Upraveném rozpočtu 
Orla;  ses. Macková: pro oba programy  - je to rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí 
rozpočtu příjem z MŠMT a výdej – přerozdělení župám; 
Br. Jůza podal návrh na hlasování: 

Ústřední rada schvaluje přerozdělení dotací z MŠMT pro rok 2012 dle písemně předloženého 
návrhu, v případě že by konečná částka v programu Provoz a údržba byla odlišná, Výkonné 
předsednictvo Orla upřesní tabulku přerozdělení.                  pro 1, proti 23, zdržel se 4 

Usnesení nebylo přijato 
 

ÚR/2/84   Ústřední rada schvaluje přerozdělení prostředků z MŠMT pro rok 2012 dle 
schválené směrnice ze dne 6.11.2010.        pro 27, proti 1, zdržel se 0 

 

12) Volba místopředsedy EHR a místopředsedy Ústředního rozhodčího sboru (mater. 12) 
Ses. Macková konstatovala, že Ekonomicko hospodářská rada má dle volby z minulého 
zasedání ÚR 5 členů a Ústřední rozhodčí sbor má dle stanov Orla také 5 členů. Usnesením 
z minulé ústřední rady bylo VP pověřeno předložit návrhy. VP předkládá na doporučení EHR 
br. Česlav Škvařila místopředsedou EHR. Na místopředsedu byl navržen br. Jan Kopecký. 

ÚR/2/85   Ústřední rada volí Česlava Škvařila místopředsedou EHR. 

pro 29, proti 0, zdržel se 2 
ÚR/2/86   Ústřední rada volí Jana Kopeckého místopředsedou ÚRS. 

pro 30, proti 0, zdržel se 1 
13) Návrhy na vyznamenání (mater. 13) 

VP doporučilo k předložení seznam navržených na vyznamenání. Zástupci žup se vyjádřili 
k navrženým z vlastní župy. 

ÚR/2/87   Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za zásluhy“ br.Cyrilu Boleslavovi 
z jednoty Brno-Husovice, br. Antonínu Zelinovi z jednoty Domanín, ses. Anně Honové z jednoty 
Uherský Brod, ses. Marii Pachtové z jednoty Vyškov.       pro 30, proti 0, zdržel se 0 

ÚR/2/88   Ústřední rada uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ br.Josefu Braunerovi 
z jednoty Moravský Krumlov, br. Tomáši Holčíkovi z jednoty Zlín, ses. Marii Habartíkové 
z jednoty Kunovice, ses. Marii Kusákové z jednoty Ostrožská Nová Ves, br. Jaroslavu 
Tyllichovi z jednoty Staré Město (in memoriam), br. Františku Soukeníkovi z jednoty Nivnice, 
br. Václavu Lednickému z jednoty Vizovice, br. Josefu Kollerovi z jednoty Uherský Brod, 
ses. Dagmar Zálešákové z jednoty Staré Město.        pro 30, proti 0, zdržel se 0 

ÚR/2/89   Ústřední rada uděluje čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili jednotě Staré 
Město a br. Františku Zemkovi z jednoty Ivančice a br. Vladimíru Černému z jednoty Ivančice.  

pro 30, proti 0, zdržel se 0 
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14) Revize stávajících směrnic a schválení jejich změn 

Ses. Macková předložila návrh úpravy Směrnice o poskytování cestovních náhrad se 
zapracovanými došlými připomínkami. Některé podněty vidí jako problematické. 

Br. Zelina: problematičnost měřit vzdálenost vzdušnou čarou.  

Br. Čáp nesouhlasí s návrhem ad f) směrnice.  

ÚR/2/90   Ústřední rada schvaluje změny Směrnice ústředí Orla o poskytování cestovních 
náhrad.                             opt. většina pro 

Ses. Macková předložila návrh úpravy Směrnice o přerozdělování finančních prostředků. 
Proběhla diskuze nad všemi zapracovanými připomínkami. Bylo hlasováno o každé 
připomínce. 

ÚR/2/91   Ústřední rada ukládá EHR připravit varianty na změnu koeficientu ve Směrnici č. 10 
o přerozdělování finančních prostředků Orla o.s. v bodě 5 – Dotace ze státního rozpočtu 
na provoz a údržba sportovních zařízení, Klíč pro rozdělování – tak, aby byla více ohodnocena 
vnější plocha upravovaná oproti vnější ploše neupravované.            opt. většina pro 

ÚR/2/92   Ústřední rada schvaluje Směrnici č. 10 o přerozdělování finančních prostředků. 
  opt. většina pro 

Ses. Macková vysvětlila nutnost aktualizování kontaktů na župy a jednoty; k dispozici jsou 
pouze „staré“ kontakty; dle Směrnice Ochrana o elektronické komunikace – předloženy 
formuláře Žádost o uznání elektronické komunikace. Župy a jednoty jsou vyzvány k zaslání 
těchto vyplněných formulářů. 

ÚR/2/93   Ústřední rada ukládá župním starostům, aby provedli evidenci emailových adres 
jednot dle směrnice o elektron. komunikaci ze dne 23.11.2002 s termínem odevzdání 
do 30.6.2012.                   opt. většina pro 

 

15) Různé (materiály 14a, 14b) 

Předložena žádost z jednoty Brno-Starý Lískovec (materiál 14a). Br. Jaňura přiblížil situaci 
v jednotě, kde chybí sportoviště. Br. Čáp poukázal na to, že se jedná o poměrně velkou částku 
na úkor ostatních jednot. Je možné finance zapůjčit se splátkovým kalendářem. 

Byla předložena žádost z jednoty Lichnov o finanční výpomoc (materiál 14b).  

ÚR/2/94   Ústřední rada neschvaluje půjčku jednotě Lichnov.                  opt. většina pro   

V diskuzi zaznělo, že obecně není vhodné poskytovat jednotám a župám finanční půjčky. 

Br. Častulík požádal o rozšíření TVR z 11 na 12 členů. Žádá zvolit br. Motla. V diskuzi 
vystoupil br. Grenar a ses. Macková: volba člena musí projít řádnou volbou na ústřední radě. 
Ostatní župy mohou podávat návrhy. Br. Častulík vzal svůj návrh zpět. 

 Br. Slavotínek: 18.5. na TV NOE bude program o beatifikačním procesu P. Drboly a P. Buly. 

Ses. Tománková informovala o orelském systému vzdělávání. (viz příloha zápisu)  
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ÚR/2/95   Ústřední rada bere na vědomí Koncept orelského vzdělávacího systému a 
doporučuje jej k dalšímu rozpracování. Ústřední rada děkuje Daně Tománkové za vypracování 
Konceptu orelského vzdělávacího systému.               opt. většina pro 

Br. Zelina podal zprávu o zasedání FICEP v Bruselu ve dnech 12.-14.4.2012. 

18.5.2012 slavnostní mše u příležitosti 80 let kardinála Vlka. 

Br. Zelina: je nezbytné, aby v jednotách byla pravidelná činnost na úrovni tělovýchovy, 
kultury, duchovna; je nezbytná i organizační činnost - pravidelná činnost rady jednoty a orgánů 
jednoty. 

Br. Vicherek navrhl, aby se EHR zabývala výběrem dodavatele elektřiny a plynu pro všechny 
orlovny, které by o jednotného dodavatele projevily zájem. 

Br. Gazárek přečetl přijatá usnesení dnešního zasedání. 

Ses. Macková dala hlasovat o správnosti těchto usnesení.    

ÚR/2/96   Ústřední rada schvaluje správnost usnesení předložených návrhovou komisí.    
  opt. většina pro 

 

16) Závěr  

V 16:25 ses. Macková poděkovala všem přítomným delegátům za účast a zasedání zakončila. 

 

 


