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1. Základní údaje: 

Název organizace Orel jednota Vizovice 

IČO 670 27 911 

Právní forma Pobočný spolek 

Sídlo Palackého náměstí 1203, 76312 Vizovice 

Statutární zástupce:  Datum vzniku mandátu: 

Starosta Zdeněk Adamuška 15.2. 2015 

Místostarosta Alžběta Doležalová 15.2. 2015 

Sekretář Pavel Táborský 15.2. 2015 

 

2. Kontaktní údaje 

Poštovní adresa Mikuláštíková Jarmila; Chrastěšovská 38, 763 12 Vizovice 

telefon 737475057 

Emailová adresa adamzdena@seznam.cz 

Webové stránky http://orelvizovice.cz/ 

 

 

3. Členská základna 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. rozdíl 

Celkový počet členů 189 185 -4 

6-18 let           102 105 +3 

19-59 let 68 66 -2 

60 ≤ let 19 14 -5 

 

 

4. Rada jednoty 

 jméno Datum vzniku mandátu: 

Starosta Zdeněk Adamuška 15.2. 2015 

Místostarosta Alžběta Doležalová 15.2. 2015 

Sekretář Pavel Táborský 15.2. 2015 

Člen  Václav Burget 15.2. 2015 

Člen Josef Janečka 15.2. 2015 

Člen Václav Lednický 15.2. 2015 

Člen Magda Miklovičová 15.2. 2015 

Člen Jarmila Mikuláštíková 15.2. 2015 

Člen Ondřej Štach 15.2. 2015 
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5. Revizní komise 

 jméno 

Revizní komise Hana Angelovičová 

 

6. Činnost jednoty 

 

A. Sportovní aktivity 

florbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika, turistika, cviční rodičů s dětmi 

B. Kulturní aktivity  

C. Duchovní aktivity  

D. Účast na akcích  

E. Ostatní aktivity  

 

viz. příloha - bulletin - Výroční zpráva 2018 Orel jednota Vizovice 

 

Vypracoval: Zdeněk Adamuška 

Datum: 5.5.2018 

Podpis statutárního zástupce: 

Razítko: 

 

 



Výroční zpráva 2018 
Orel jednota Vizovice 

 

  



 

  



Úvodní slovo starosty 

 

Sestry a bratři, 

Dostává se Vám do rukou ročenka, která hodnotí uplynulý rok. Zároveň v ní 

naleznete plán akcí na rok 2019. 

Na úvod bych chtěl Vám všem poděkovat za práci pro Orel, farnost a celé město 

Vizovice. Velké poděkování patří i samotnému městu Vizovice a jeho 

představitelům, a to jak za finanční podporu činnosti naší jednoty, tak také za 

podporu při opravě orelského hřiště. Děkuji také všem orlům a orlicím, kteří 

reprezentují naši jednotu na mnoha akcích sportovních i kulturních. Nesmím 

opomenout ani velké díky naší farnosti a panu děkanovi otci Vítovi a jeho 

předchůdcům otci Josefovi a Jindřichovi.  

Rok 2018 byl významný také proto, že jsme obnovili pěší poutě v okolí Vizovic 

a navázali na tuto krásnou tradici. Z toho mám upřímnou radost, a děkuji všem 

kteří se těchto poutí účastní a vyprošují nám Boží požehnání. 

Jsou ale i nedostatky, které mne mrzí. Máme krásnou Orlovnu a určitě by ji šlo 

lépe využívat jak pro sport, tak pro kulturu. Mohli bychom obnovit Orelský divadelní 

spolek, který měl ve Vizovicích tradici. Ale nejlépe by bylo, jak připomíná můj 

předchůdce bratr Lednický, kdyby se Orel stal „klubem pro všechny!“ 

Na letošní výroční schůzi budeme volit nové vedení orelské jednoty. Proto na 

závěr musím poděkovat celé odstupující radě. Upřímné pán Bůh zaplať za vaši práci. 

Do nového roku a příštího volebního období – Zdař Bůh! 

Zdeněk Adamuška, starosta jednoty 



Orel Vizovice v roce 2018 

Sport, kultura a duchovno – to jsou tři oblasti, kterým se ve své činnosti 

i v loňském roce věnovala naše orelská jednota ve Vizovicích. Pojďme se tedy 

podívat, co jsme prožili v roce 2018.  

Leden 

Již tradičně každý nový rok zahajujeme účastí na Tříkrálové sbírce. Mnozí 

členové naší jednoty se do ní zapojili v sobotu 6. ledna.  

V sobotu 27. ledna se 15 hráčů z Vizovic, Jasenné, Lutoniny a Březové sešlo na 

orlovně na Turnaji mužů ve stolním tenise. Vítězem klání se stal Marek Střelec 

z Vizovic. 

Od ledna do května se dohrávala Orelská florbalová liga za rok 2017/ 2018 ve 

třech kategoriích – mladší žáci, starší žáci a muži. Mladší žáci skončili v naší divizi 

na 6. místě. Starší žáci a muži obsadili shodně 4. místo.  

 



Únor 

V sobotu 10. února se sál orlovny po roce opět naplnil malými i velkými, kteří 

se přišli bavit na tradiční dětský karneval. Hlavní organizátorky Tereza 

Adamušková a Alena Kolaříková nás přivítaly v podobě Macha a Šebestové. Spolu 

s nimi jsme se účastnili nejen školního vyučování, ale i výletů na zajímavá místa. 

Jako vždy nechyběl tanec, soutěže, tombola a oblíbený fotokoutek.  

 

Následující den, v neděli 11. února, proběhla Výroční členská schůze 

s končinovým posezením.  

Březen 

V sobotu 3. března se na Stupavě konaly Ústřední závody ve sjezdovém 

lyžování. Naši jednotu reprezentovala rodina Kořenkova. Anička Kořenková 

obsadila v kategorii ženy 2. místo. Zdeňka Kořenková ve stejné kategorii skončila 

na 6. místě. Jan Kořenek získal v kategorii muži 5. místo. Děkujeme za krásnou 

reprezentaci naší jednoty! 

V sobotu 10. března se naši recitátoři po několika letech vrátili na župní recitační 

soutěž Zlatá réva v Kunovicích. Zúčastnili se jí Lucie, Eliška a Martin Grebeníčkovi, 

děti Broňky Grebeníčkové, rozené Křížové, která dříve naši jednotu v recitaci 



úspěšně reprezentovala. Ze soutěže sice odjížděli bez umístění, ale s odhodláním 

poprat se o stupně vítězů příští rok. 

Čtyři z našich mužů, kteří se každou neděli scházejí na orlovně ke hře stolního 

tenisu, se v sobotu 10. března vydali do Lutoniny soutěžit o putovní pohár starosty 

obce. Ve dvouhře postoupili všichni ze skupiny, ve čtyřhře vybojoval Václav Burget 

spolu s panem Polčiakem z Jasenné 1. místo. 

V rámci Orelské florbalové ligy pořádá každá jednota vždy jeden turnaj 

v kategorii, ve které soutěží. Proto pořádala naše jednota 10. března v Bojkovicích 

turnaj OFL pro kategorii mužů. 

Duben  

V sobotu 14. dubna k nám do Vizovic přijeli milovníci turistiky z naší župy na již 

7. ročník Jarního putování. Všichni se vydali na krátkou 6 km trasu, která vedla přes 

Razov na Těchlov. Pro děti zde byly opět připraveny schránky se zajímavými 

a poučnými úkoly. Oproti loňsku nám počasí přálo, svítilo sluníčko, a tak jsme se 

mohli kochat nádhernými výhledy na Vizovice.  



Další aktivitou, kterou jsme se pokusili v naší jednotě obnovit, bylo pěší 

putování na poutě v okolí. První příležitost k tomu byla v neděli 22. dubna, kdy 

proběhla pouť ke sv. Jiří v Pozděchově. Pěšky od Janečkového vyrazilo 15 poutníků, 

z Bratřejova 3. Někdo přijel na kole, jiní pak auty. 

 

Druhou turistickou akcí roku v naší župě je Pitínský škrpál. V sobotu 28. dubna 

se proto do Pitína vydali Burgetovi ze Všeminy. 

Květen 

V sobotu 5. května se Eliška a František Doležalovi zúčastnili Župních atletických 

závodů v Nivnici. Bylo to jejich první setkání s takovými závody, a proto nebylo 

umístění zas až tak důležité. Radost ze sportování, dobrého pohoštění od 

organizátorů a celého výletu s tatínkem do Nivnice byla však obrovská. 

V pondělí 7. května se na orlovně uskutečnila beseda s P. Markem Orko Váchou 

nad jeho knihou Nevyžádané rady mládeži.  



V sobotu 12. května měly děti opět možnost na orlovně navštívit Dílničku 

k svátku maminek a vyrobit si dárečky pro své maminky k jejich svátku. 

Za organizaci dílny patří poděkování Gabriele Frankové.  

Stalo se již tradicí, že se druhou květnovou neděli, kdy slaví svátek všechny 

maminky, scházíme na orlovně ke společnému obědu orelských rodin. Nejinak 

tomu bylo i v neděli 13. května, kdy jsme uspořádali tzv. Oslavu svátku maminek. 

Velké díky za to, že jsme opět prožili krásné dopoledne v kruhu orelské rodiny, patří 

všem, kteří pomohli s přípravou a výzdobou sálu orlovny, ochotným mužům, kteří 

ani letos nepustili ženy do kuchyně a také dětem z Orlíčku, které všechny potěšily 

svým vystoupením.  

Ve spolupráci s naší farností organizuje naše jednota i pravidelnou hru volejbalu 

pro mládež i dospělé v tělocvičně ZŠ. Naši volejbalisté se vydali v sobotu 19. května 

obhajovat vítězství z loňského roku na Děkanátní turnaj ve volejbale do Fryštáku. 

Ani letos nenašli přemožitele. Gratulujeme!  



 

V neděli 20. května se konala pouť ke Chladné studni. Vydali jsme se na ni pěšky, 

na kole i auty. 

Červen 

V sobotu 2. června pomáhal bratr Václav Lednický s organizací přehlídky 

duchovních písní Cantate v Luhačovicích.  

Následující den, v neděli 3. června jsme u orlovny připravovali oltář na Slavnost 

Těla a krve Páně. 

V neděli 17. června se br. Václav Lednický vydal s praporem na pouť ke 

sv. Antoníčkovi do Blatnice.  

 

 



12. ročník Her bez hranic proběhl 23. června. 24 rodinných týmů si v několika 

netradičních disciplínách vyzkoušelo svou zručnost, trpělivost, rychlost, kreativitu 

i smysl pro humor. Velké poděkování patří všem ochotným pomocníkům z řad 

mládeže i dospělých, kteří pomohli se zadáváním úkolů na stanovištích.  

Tentýž den se ve Vyškově uskutečnil Atletický přebor Orla, na kterém naši 

jednotu reprezentoval bratr Jan Kořenek. V kategorii Veteráni B (ročník 1968 

a starší) obsadil 1. místo v běhu na 100 metrů a ve vrhu koulí. Gratulujeme! 



 

V neděli 24. června se ve Slušovicích konala pouť ke sv. Janu Křtiteli. Na kole 

z Vizovic se na ni vydal Václav Burget, pěšky z Rakové Doležalovi, další členové naší 

jednoty pak auty. 

26. června proběhlo na hřišti za orlovnou závěrečné cvičení obou skupin 

Orlíčku. Nejenže jsme si společně zacvičili, ale opekli jsme si také špekáčky a předali 

dětem drobné odměny za celoroční snažení. 

Červenec 

Ve dnech 2. - 13. července proběhl na orlovně příměstský tábor pořádaný 

Centrem pro rodinu Vizovice. Během něho se naše vedoucí Tereza Adamušková a 

Michaela Kolaříková starala o předškolní děti. 

 

Cyrilometodějská pouť na Velehradě se tradičně uskutečnila 5. července. 

Členové naší jednoty se na ni vypravili převážně soukromě auty. Václav Burget 

spolu s Milanem Burgetem a jeho dcerami Terezkou a Aničkou jeli na pouť na kole 

z Vizovic.  



Velká část členů naší jednoty se tentýž den vypravila na pouť do Bratřejova, 

Miklovičovi, Kolaříkovi, pan Sušila a paní Tělupilová pěšky, ostatní pak auty. 

4.- 6. července si družstvo našich mužů zahrálo na největším republikovém 

turnaji ve florbalu 3 + 1 pod širým nebem Open Air Cup v Dobrušce. 

Ústřední cykloturistické výpravy do Maďarska ve dnech 7.- 14. 7. se z naší 

jednoty zúčastnil Petr Žůrek. 

22. července se konala pouť ke sv. Maří Magdaléně v Jasenné. Poutníci z Vizovic 

přijeli opět auty, rodina Doležalova a Bednaříkova se na pouť vydala na kolech. 

Srpen 

Ve dnech 10. - 19. srpna pořádala jednota Orla v Uherském Brodě Cyklopouť do 

Mariazell. Z Vizovic se jí zúčastnili Jiří Janečka a Jiří Zigal st. 

Ve dnech 18. a 19. srpna proběhla tradiční orelská pouť na sv. Hostýně. 

V sobotu na ni putovali Josef Burget ml. s dětmi Timotejem a Josefínkou pěšky 

z Tesáku, Doležalovi přijeli autem, Václav Burget pak na kole společně s rodinou 



Bednaříkovou. Děti Burgetovy a Doležalovy se zúčastnili Běhu k Božímu hrobu. 

V neděli přijeli ostatní na pouť auty, Milan Burget s Terezkou a Aničkou přijeli na 

kole s vozíkem ze Vsetína. 

Září 

Začátek školního roku patří v naší župě tradiční pouti k Panně Marie 

provodovské. V sobotu 1. září se na ni vydali auty Doležalovi, Pritchardovi 

a br. Václav Lednický se ses. Mikulaštíkovou. Bratr Jan Mikulaštík přijel na kole 

z Vizovic. Společně s ostatními orly z župy jsme slavili mši svatou, po níž 

následovala krátká adorace. I přes nepřízeň počasí si pak děti zvládly vyplnit několik 

úkolů vztahujících se k Panně Marii.  

Tentýž den se bratr Petr Ševčík s manželkou zúčastnili s praporem v olomoucké 

katedrále děkovné mše svaté u příležitosti 70. narozenin našeho otce arcibiskupa 

Jana Graubnera. 

Začátkem září začala pravidelná sportovní činnost naší jednoty během školního 

roku. Probíhají čtyři tréninky florbalu na orlovně i v tělocvičně základní školy. Oddíl 

Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček se rozrostl o jednu skupinu. Děvčata v předškolním 

věku se nově scházejí již bez svých rodičů pod vedením Terezy Adamuškové 



a Veroniky Špaňhelové. Na orlovně také každou neděli hrají muži stolní tenis. 

Každou středu se pak v tělocvičně ZŠ trénuje volejbal. 

28. září se vydali poutníci z župy Velehradské na autobusovou pouť do Staré 

Boleslavi, kde se zúčastnili oslav svátku sv. Václava. Prapor naší jednoty nesl pan 

Jaromír Slezák. 

Na konci září byla zahájena Orelská florbalová liga 2018/2019. Soutěžíme 

v kategoriích mladší žáci, starší žáci, dorost a muži. 

Listopad 

Po několik listopadových a prosincových pátečních večerů probíhal na orlovně 

taneční kurz pod vedením Petra Šimáčka a Pavly Kořenkové. Zúčastnilo se ho 

6 tanečních párů. 

Prosinec 

Po roční pauze jsme letos 1. prosince opět uspořádali Předvánoční výtvarnou 

dílničku, během níž si děti i jejich rodiče mohli vyrobit např. sněhuláčky, andělíčky, 



vánoční přáníčka, malý betlémek apod. Několik přáníček jsme také předali otci 

Vítkovi pro nemocné naší farnosti.  

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žákovskou kategorii jsme tradičně 

uspořádali 29. prosince. Zúčastnili se ho nejen hráči z Vizovic a okolí, ale přijel na 

něj i otec Jindřich Peřina s dětmi z Uherského Brodu. Vítězem kategorie 8.- 12 let 

se stal Jaromír Hala z Vizovic. V kategorii 13-16 let byl nejlepší Petr Číž z Lutoniny. 

Poslední den v roce 2018 se někteří naši členové vydali pěšky ke kapličce 

U Františka pod Suchým vrchem, kde při mši svaté děkovali za uplynulý rok a prosili 

o požehnání do roku nového. Pobavit se pak všichni, kteří chtěli, mohli na 

silvestrovském večeru na orlovně. 

 

 

Takto prožila jednota Orla ve Vizovicích rok 2018. Poděkování patří všem, 

kteří se v roce 2018 na činnosti naší jednoty podíleli. 

Alžběta Doležalová, místostarostka jednoty  



Plán činnosti naší jednoty na rok 2019 

Vychází z plánu ústředních akcí a plánu činnosti župy Velehradské, plánujeme 

účast na těchto akcích: 

Datum Ústřední akce Župní akce Akce jednoty Místo 

5. 1. 
Tříkrálová 

sbírka 
  Vizovice 

5. 1.  
OFL – dorost, 

ml. žáci 
  Horní Suchá 

12. 1.  
Běžecké 
lyžování 

 Ploština 

13. 1.  OFL- st. žáci   Uh. Brod 

19. 1.    
Turnaj ve st. tenise 

– muži 
Vizovice 

19. 1.  OFL – muži   
Valašské 
Klobouky 

21. 1.   
Sjezdové 
lyžování 

 Drnovice 

26. 1.  Župní ples  
Veselí nad 
Moravou 

9. 2.  OFL – muži   Bánov 

16. 2.    Dětský karneval Vizovice 

16. 2.  OFL – ml. žáci   Nivnice 

17. 2.  OFL – st. žáci   
Hustopeče 
nad Bečvou 

23. 2. 
Sjezdové 
lyžování 

  Stupava 

2. 3.    
Orelský košt 

slivovice 
Vizovice 

3. 3.   
Výroční členská 

schůze 
Vizovice 

9. 3.   
Orelský 
slavíček 

 Domanín 

8.- 9. 3.   
Duchovní 
obnova 

 Velehrad 

10. 3.  
OFL – ml. žáci, 

dorost 
 pořadatel Bojkovice 

16. 3.   Župní sjezd  Slavičín 



16. 3.  
OFL – st. žáci, 

muži 
 pořadatel Bojkovice 

23. 3.   Zlatá réva  Kunovice 

23. 3.   Plavání  Zlín 

6. 4.  Jarní putování pořadatel Vizovice 

6. 4.  OFL – dorost   Veřovice 

6. 4.  OFL – ml. žáci   St. Město 

13. 4.  OFL – st. žáci   St. Město 

21. 4.   Pouť – sv. Jiří Pozděchov 

27. 4.   
Pitěnský 

škrpál 
 Pitín 

27. 4.  OFL – muži   Zlín 

4. 5.   Atletika  Nivnice 

11. 5.    
Dílnička k Svátku 

maminek 
Vizovice 

12. 5.    
Oslava svátku 

maminek 
Vizovice 

květen   
Pouť – sv. Jan 
Nepomucký 

Všemina 

19. 5.   
Pouť ke Chladné 

studni 
Vizovice 

19. 5.  
Župní 

akademie 
 Modrá 

1. 6. Cantate   Luhačovice 

16.6.  
Pouť sv. 

Antonínek 
 Blatnice 

22. 6.    Hry bez hranic Vizovice 

23. 6.    
Boží Tělo – 

příprava oltáře 
Vizovice 

červen   
Pouť – sv. Jan 

Křtitel 
Slušovice 

5.7. 
Velehradská 

pouť 
  Velehrad 

5. 7.    
Pouť – sv.Cyril a 

Metoděj 
Bratřejov 

6. 7.    
Primice Marka 

Mikulaštíka 
Vizovice 

červenec   
Pouť – Panna 

Maria Karmelská 
Dolní Lhota 

21. 7.    
Pouť – sv. Maří 

Magdalena 
Jasenná 



Prázdnin
y 

  Příměstský tábor Vizovice 

10. 8.   Klobucka kola  
Valašské 
Klobouky 

17. 8. Orelská pouť  
Pěší a cyklistické 

putování 
Sv. Hostýn 

18. 8.  Orelská pouť   Sv. Hostýn 

7. 9.  Župní pouť  Provodov 

28. 9.  
Pouť Stará 
Boleslav 

  

1.10.  
Setkání 
seniorů 

 Uh.Hradiště 

5. 10.   Horská kola  Drnovice 

říjen   Pouť – sv. Diviš Horní Lhota 

prosinec    
Předvánoční 

výtvarná dílnička 
Vizovice 

prosinec   
Vánoční turnaj – 

stolní tenis 
Vizovice 

28. 12.   
Vánoční 

turnaj – st. 
tenis 

 Zlín 

31. 12.   Silvestr na orlovně Vizovice 

 

(?) – termín není pevně nestanoven 
Pozn.: Na podzim budou doplněny termíny OFL 2018/ 2019. 
 

Pokračujeme také v pravidelné činnosti: 

 Florbal – pravidelné tréninky florbalu na orlovně i v tělocvičně ZŠ v 

těchto kategoriích – přípravka, ml. žáci, st. žáci, junioři a muži. 

 Volejbal – pravidelný trénink – dorostenci/dorostenky, 

junioři/juniorky, muži/ ženy. 

 Stolní tenis – pravidelný trénink – děti, mládež, muži 

 Všeobecná sportovní činnost – pravidelná setkání 1x týdně – Orlíček, 

Orlíček – předškoláček.





Kontakty a informace

Zdeněk Adamuška 
starosta jednoty 
Email: adamzdena@seznam.cz  

Ing. Pavel Táborský 
sekretář jednoty 
Email: pavel.tabor@gmail.com  

Mgr. Alžběta Doležalová 
místostarostka jednoty 
Email: alz.dolezalova@seznam.cz 

Jiří Burget 
správce orlovny 
Email: burgi.george@seznam.cz 

 

 

 

Palackého náměstí 1203, 763 12 Vizovice 

www.orelvizovice.cz 

vizovice@orel.cz 

Bližší informace o činnosti naší jednoty jsou k nahlédnutí v kronice 
u Alžběty Doležalové. 

Text: Alžběta Doležalová 

Grafická úprava: Jan Adamuška 

Vizovice, 2019 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
Orel jednota Vizovice 

Za účetní období 2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 

I. Základní údaje 
 
Název účetní jednotky: 
Orel jednota Vizovice 
 

Sídlo: 
Palackého náměstí 1203, 763 12 Vizovice 
 

Právní forma: 
Pobočný spolek 
IČO: 67027911 
 

Datum vzniku: 
19.3.1998 
 

Spisová značka: 
L 18670 vedená u Krajského soudu v Brně 
 

Hlavní předmět činnosti 
1) Provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, sociálně 

výchovných aktivit a charitativních i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat 
své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a 
pečovat o hmotný a nehmotný majetek. 

2) Spolupracovat s organizacemi a spolky, které mají obdobné poslání jako Orel, a s jejich členy, 
a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

3) Ve prospěch stanových cílů jako svou vedlejší činnost vykonávat hospodářskou, obchodní, 
živnostenskou a podobnou činnost v souladu s platnými předpisy. 

 

Popis organizační struktury k 31.12.2018: 
Hlavním spolkem účetní jednotky je Orel.  

1. Orel má třístupňovou organizační strukturou. Právní osobnost má Orel ústředí jako hlavní 
spolek. Župy a jednoty mají právní osobnost odvozenou a jsou pobočnými spolky.   

2. Orel má tuto třístupňovou organizační strukturu:   
a) ústředí 
b) župy 
c) jednoty.   

3. Župy a jednoty jsou pobočnými spolky ve smyslu zákona. Mohou samostatně jednat a 
nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Způsobilost k právnímu jednání je omezena 
Stanovami. 

4. Pobočné spolky jsou povinny dodržovat všechna ustanovení právních předpisů, zejména pak 
nechat se prostřednictvím ústředního sekretariátu zapsat do rejstříku spolků, požádat o 
přidělení identifikačního čísla osoby (IČO) dle zvláštních právních předpisů. 

5. Pobočné spolky nejsou oprávněny zakládat jiné pobočné spolky než ty, jejichž existence je 
předpokládána ze stanov. 
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Zastupování Orla jednoty Vizovice §13 stanov Orla bod 3. 
Statutárním orgánem Orla jednoty Vizovice je starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář 
jednoty. 
 

Statutární orgán jednoty:  
Starosta:   Zdeněk Adamuška 
Místostarosta:  Alžběta Doležalová 
Sekretář:  Pavel Táborský 
 

Jménem jednoty jedná a podepisuje starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty, a to 
každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitých věcí, kdy musí jednat a 
podepisovat vždy kteříkoliv dva dle §37 stanov Orla bod 1. 
 
 

II. Obecné účetní zásady 
 

1. Používané účetní metody, obecné účetní zásady  
 

a) Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede účetnictví. K tomuto využívá 
software Ekonom. Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle spolku. 
 

b) Účetní jednotka se řídí příslušným ustanovením zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
Vyhláškou č. 504/2002Sb. 

 

c) Náklady na činnost hlavní a hospodářskou jsou děleny procentuálně na základě využití 
veškerých prostor spolku vlastními členy nebo jinými subjekty v daném roce. 
V roce 2018 toto rozdělení bylo 80 % činnost hlavní a 20 % činnost hospodářská. 

 
2. Dlouhodobý majetek 

 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a 
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích cenách od 60 tis. Kč je účtován na majetkových 
účtech.   
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 
Účetní jednotka stanovila, že jako hmotný majetek bude zařazen majetek, jehož pořizovací cena je 
vyšší než Kč 40.000,- a doba použitelnosti delší než 1 rok. Hmotný majetek je účtován na příslušný 
majetkový účet.   
Krátkodobý „drobný“ majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí  od Kč 3 001,- až do Kč 40 000,- je 
účtován do spotřeby (účet 501) a evidován v operativní evidenci.    
 

3. Opravné položky 
Opravné položky nebyly v roce 2018 tvořeny. 
 

4. Časové rozlišení  
 

Účetní jednotka účtuje: 
a) o výnosech příštích období, jejich výše je stanovena především na základě nevyčerpaných 

dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím období. Časové rozlišení nebylo 
v roce 2018 použito. 

b) o nákladech příštích období, jejich výše je stanovena především na základě předpokladu 
doúčtování spotřeby energií daného období.  Časové rozlišení bylo v roce 2018 použito. 
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5. Přijaté dary a dotace 
 

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů a výnosů z příspěvků 
zúčtovaných mezi organizacemi a to na zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou přímo určeny. 
K rozvahovému dni nevyčerpané dary organizace převede do dalšího období prostřednictvím fondů – 
pro neutracené dary má vyhrazen Fond přijatých darů. 
 
 

III. Doplňující údaje k výkazům 
 

V roce 2018 došlo k navýšení dlouhodobého majetku jeho tech. zhodnocením – oprava hřiště. 
 

Spolek eviduje v dlouhodobém majetku (v tis. Kč) 

 Pořizovací cena Přírůstky Oprávky Zůstatková cena 

Stavby 3 685 156 1 956 1 885 

Drobný dlouhodobý 
majetek 

397  397 0 

 

Účetní jednotka nevlastní žádný nehmotný investiční majetek. 
Účetní jednotka nepořizovala a nepořizuje dlouhodobý majetek formou finančního pronájmu. 
Účetní jednotka nemá žádný majetek, jehož ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v 
účetnictví. 
 

1. Pohledávky a závazky 
 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Pohledávky po lhůtě splatnosti Stav pohledávek k 31.12.2018 

180 dnů 0 
 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Závazky po lhůtě splatnosti Stav závazků k 31.12.2018 

180 dnů 0 
 

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky a závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze. 
 

Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem 
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté zástavním právem ani jištěné jiným způsobem. 
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
Účetní jednotka nemá žádné nevyúčtované závazky v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 

2. Zaměstnanci, osobní náklady 
 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období na hlavní pracovní poměr, průměrný počet 
zaměstnanců na dohodu o provedení práce a výše osobních nákladů (v tis. Kč) 
 

Ukazatel Celkem 

Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2018 na HP 0 
Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2018 na DPP 1 

Osobní náklady k 31.12.2018 7 
V tom:  
Mzdové náklady  7 
Zákonné sociální pojištění 0 
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3. Zástavy a ručení 
 

Majetek spolku není zatížen žádným zástavním právem. 
Účetní jednotka neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 

4. Výnosy 
 

Veškeré výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 
 
5. Přijaté dary a dotace 

 

V roce 2018 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel Částka (Kč) 

Město Vizovice 70 000 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Můj klub 62 500 

Nadace SYNOT 5 000 

Město Vizovice – investiční dotace oprava hřiště 150 000 

Celkem 287 500 
 

Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2018 přijaty dary od fyzických osob v celkové výši 2 tis.  
 

6. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností 
 

Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši -28 tis. Kč byl zaúčtován proti vlastnímu jmění účetní 
jednotky. 
 

Výsledek hospodaření za rok 2018 Částka tis. Kč 

z hlavní činnosti -26 

z vedlejší činnosti 17 

Celkem -9 

 
 
 
Ve Vizovicích dne 19.3.2019 
 
Sestavil: Marcela Sousedíková  
Schválil: Zdeněk Adamuška, starosta Orla jednoty Vizovice 
 


