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1. Základní údaje: 

Název organizace Orel jednota Zlín 

IČO 64467317 

Právní forma Pobočný spolek 

Sídlo Štefánikova 661, 760 01 Zlín 

Statutární zástupce: jméno Datum vzniku mandátu: 

Starosta Jaromír Schneider 21.2.2016 

Místostarosta Andreas Strohbach 21.2.2016 

Sekretář Marcela Sousedíková 8.3.2016 

 

2. Kontaktní údaje 

Poštovní adresa Štefánikova 661, 760 01 Zlín 

telefon 733 604 812 

Emailová adresa orel.zlin@seznam.cz 

Webové stránky http://orelzlin.webnode.cz/ 

 

3. Členská základna 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. rozdíl 

Celkový počet členů 1044 1008 -36 

0-18 let 748 696 -52 

19-69 let 268 278          +10 

70 ≤ let 28 34 +6 

 

 

4. Rada jednoty 

 jméno Datum vzniku mandátu: 

Starosta Jaromír Schneider 21.2.2016 

Místostarosta Andreas Strohbach 21.2.2016 

Sekretář, člen Marcela Sousedíková 8.3.2016, 21.2.2016 

Člen  Jakub Graubner 21.2.2016 

Člen Silvie Galíková 21.2.2016 

Člen Hana Skybová 21.2.2016 

Člen Petr Klinkovský 21.2.2016 

Člen Marie Pašková 21.2.2016 

Člen David Šaur 21.2.2016 

Člen Radovan Václavek 21.2.2016 
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5. Revizní komise 

 jméno Datum vzniku mandátu: 

Předseda Vojtěch Stuchlík 21.2.2016 

Člen Markéta Dudrová 21.2.2016 

Člen Věra Rašková 21.2.2016 

 

6. Činnost jednoty 

 

A. Sportovní aktivity 

 
Aerobik rekrační 

• Trénink 2x týdně 

• Děti a mládež, několik skupin dle náročnosti a věku 

• Činnost je zaměřena na všestranný pohybový rozvoj dětí a je přizpůsobena tak, aby 

byla přístupna co nejširšímu okruhu dětí.  Aerobikový styl, taneční modifikace, kondiční 

a gymnastická průprava. Využití žíněnek, gymnastických míčů, posilovacích gum, a také 

trampolíny.  

• Účast na soutěžích  

• Vystoupení na akcích Orla a na akcích pořádaných ve Zlíně a okolí.   

 
Aerobik sportovní 

• Trénink 3x až 5x týdně 

• Děti a mládež, několik skupiny dle náročnosti a věku 

• Zaměření na sportovní výkonnostní aerobik 

• Účast na soutěžích  

- Českého svazu aerobiku, kde získala děvčata spoustu medailí 

- republikové závody na různých místech České republiky 

- mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa 

- úspěch v roce 2019 mistrovství ČR, ME a 3. místo na ME v dané kategorii v 

Holandsku 

 
Atletika a gymnastika 

• Trénink 1x týdně 

• Děti a mládež 

• Účast na atletických, lyžařských a běžkařských závodech Orla  

 
Badminton 

 trénink 1 x týdně 

 mládež a dospělí, 4 oddíly 

 Čtyřhra, jednotlivci 

 Účast na župních soutěžích 

 Oddíl v roce 2019 poprvé pořádal badmintonový turnaj „Mikulášská cena“ 
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Beachvolejbal 

• Trénink 1 x týdně v letním období 

• Mládež, dospělí 

 
Cvičení ženy 

 Trénink 1x – 2x týdně 

 Ženy, 2 oddíly (mladší ženy do 70 let, starší ženy nad 70 let) 

 Mladší ženy cviky aerobní s cvičebními pomůckami, starší ženy cviky protahovací 

 1 x ročně pořádají ženy cvičební seminář  

 
Cvičení na gymnastických míčích 

• Trénink 1 x týdně 

• Mládež, dospělí 

• Balanční techniky, protahovací cviky, protahování a posilování  

 
Cyklistika  

 Individuální trénink 

 Děti, mládež, dospělí 

 Zaměření na horskou cyklistiku 

 Účast na soutěžích v regionu, Orelských soutěžích a  Bike maratonech např. 

Bikemaraton Drásal, Rusavská 50ka nebo Želechovská 40ka a dalších. 

 V roce 2019 oddíl poprvé pořádal cyklistický závod „XC Zlín“ ve Zlíně v okolí 

lyžařského svahu 

 
Florbal 

 Trénink 2 x týdně 

 Mladší žáci, starší žáci, muži 

 Účast na celorepublikové Orelské florbalové lize, soutěžích v regionu a soutěžích mezi 

školami 

 
Fotbal 

 Trénink 1x týdně  

 Mládež, dospělí 

 Účast na župních soutěžích 

 
Plavání 

 Trénink skupin 

 Děti, mládež, dospělí 

 Oddíl je pořadatelem plaveckých závodů „Velikonoční cena“. V roce 2019 proběhl 

jeho 7. ročník. 

 Na plaveckých závodech „Velikonoční cena“ se členové oddílu téměř ve všech 

kategoriích umístili na předních příčkách. 
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Sálová kopaná 

 Trénink 1 x týdně v zimních měsících v tělocvičně, přes léto na venkovním hřišti 

 Žáci, dorostenci, muži 

 Účast na župních soutěžích.  

 

Sportovní tanec   

• Trénink 2x až 3x týdně 

• Děti a mládež, několik skupiny dle náročnosti a věku 

• Děti se věnují celkové sportovně-taneční a rytmické průpravě, která zahrnuje 

především Zumbu, street dance (Hip Hop, Dance hall), muzikálový tanec, scénický 

tanec, základy latinskoamerických tanců a moderní tanec.  

• Účast na celorepublikových soutěžích a soutěžích v regionu 

• Vystoupení na sportovních, kulturních a společenských akcích. 

• Úspěchem v roce 2019 bylo 1. místo v Zumbě v celorepublikové soutěži konané v Praze 

 
Stolní tenis 

 Trénink 2x až 3x týdně 

 Děti a mládež - několik skupin dle věkových kategorií, dospělí 

 Účast na svazových (okresních i krajských) a orelských soutěžích 

 Každoročně oddíl pořádá v prosinci na orlovně ve Zlíně otevřený „Vánoční turnaj“  

 
Šipky 

 Trénink 1x týdně 

 Děti, mládež, dospělí 

 
Turistika 

 1x týdně 

 Děti, mládež, dospělí, několik skupin 

 Účast na orelských i mimoorelských turistických výšlapech 

 Oddíl pořádá každoročně na jaře župní turistický pochod a v prosinci vánoční výšlap 

kolem Zlína.  

 
Volejbal 

• Trénink 1x až 2x týdně 

• Žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy 

• Účast na ústředním celorepublikovém mistrovství Orla 

• Oddíly pořádají každoročně v měsíci červnu a v září volejbalové turnaje mixů pro 

příchozí. Turnaje mají nadregionální i mezinárodní charakter (účast týmů ze 

Slovenska) 
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B. Kulturní aktivity 

 

Dětský folklórní soubor Trnečka 

• Zkouška 1 x týdně 

• Děti a mládež, dvě skupiny podle věku 

• Účast na folklórních festivalech pořádaných v České republice a na Slovensku, na 

akcích pořádaných ve Zlíně a okolí, na akcích Orla a na vítání občánku města Zlína. 

• Od roku 2010 je soubor pořadatelem Česko-slovenského folklórního festivalu 

Májíček, který se koná pravidelně v květnu na prostranství před kostelem na Jižních 

Svazích ve Zlíně. V roce 2019 se konal jeho 10. ročník. 

 

Dětská schola 

• Zkouška 1 x týdně 

• Děti a mládež  

• Účast na župních i ústředních akcích Orla 

• Od roku 2013 pořádá oddíl přehlídku dětských schol a sborů „Jsme děti Tvé“. 

V listopadu roku 2019 se konal její 7. ročník na prostorách kostela na Jižních Svazích. 

 

Tančírna 

• Trénink 1 x týdně 

• Dospělí 

• Výuka tradičních, standardních a latinsko-amerických tanců 

 

 

C. Duchovní aktivity 

 

Účast na poutích. Např. pouť na Sv. Hostýn,  ve Štípě u Zlína, Provodov a další. 

 

 
Vypracoval:    Marcela Sousedíková 
 

Datum:  26.1.2020 
 

Podpis statutárního zástupce 
 

Razítko 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
Orel jednota Zlín 

Za účetní období 2019 

 
I. Základní údaje 

 
Název účetní jednotky: 
Orel jednota Zlín 
 

Sídlo: 
Štefánikova 661, 760 01 Zlín 
 

Právní forma: 
Pobočný spolek 
IČO: 64467317 
 

Datum vzniku: 
9.3.1990 
 

Spisová značka: 
L 18551 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 stanovených cílů jako svou vedlejší činnost vykonávat hospodářskou, obchodní, 
živnostenskou a podobnou činnost v souladu s platnými předpisy. 

4) Zřizovat a zabezpečovat zařízení péče o děti v dětské skupině. 
5) Zabezpečovat vzdělávání všech věkových skupin  v oblastech dle §2 bod 1 a v oblasti branné 

výchovy. 
6) Zajišťovat zdravotní cvičení a rehabilitační programy ve všech věkových skupinách. 

 

Popis organizační struktury k 31.12.2019: 
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 Zlín §13 stanov Orla bod 3. 
Statutárním orgánem Orla jednoty Zlín je starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty. 
 

Statutární orgán jednoty:  
Starosta:   Jaromír Schneider 
Místostarosta:  Andreas Strohbach 
Sekretář:  Marcela Sousedíková 
 

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) Pro přepočet pohledávek a závazků účetní jednotka používá pevný roční kurz vyhlášený ČNB 
platný k prvnímu pracovnímu dni kalendářního roku. 

d) 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 2019 toto rozdělení bylo 78 % činnost hlavní a 22 % 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 a rezervy 
 

Opravné položky nebyly v roce 2019 tvořeny. 
Rezervy byly v roce 2019 tvořeny.  
Rozpis rezerv na opravy (v tis. Kč) 

 Tvorba 
rezervy 
celkem 

Tvorba 
rezervy 
běžný rok 

Tvorba 
rezervy 
v min. ob. 

Čerpání 
rezervy 
běžný rok 

Zůstatek 
rezervy 

Opravy v budově 
orlovny 

160 80 80    0 160 
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4. Časové rozlišení a dohadné položky 
 

a) Výnosy a náklady příštích období. Časové rozlišení nebylo v roce 2019 použito. 
b) Příjmy příštích období. Časové rozlišení nebylo v roce 2019 použito. Výdaje příštích období – 

náklad se věcně a časově týká  tohoto běžného období, ale výdaj proběhne v následujícím 
období. Časové rozlišení bylo v roce 2019 použito. 

c) Dohadné položky aktivní. Dohadné položky aktivní nebyly v roce 2019 použity. Dohadné 
položky pasivní - odhad nákladů, jejich výše je stanovena především na základě předpokladu 
doúčtování spotřeby energií daného období. Dohadné položky v roce 2019 byly použity. 

 
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 2019 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
Spolek eviduje v dlouhodobém majetku (v tis. Kč) 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Stavby 30.783 2.757 28.026 

Drobný dlouhodobý 
majetek 

428 
 

428 0 

Pozemky 7.541 0 7.541 
 

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 31.12.2019 

180 dnů 19 
 

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

Závazky po lhůtě splatnosti Stav závazků k 31.12.2019 

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 31.12.2019 na HP 1 
Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2019 na DPČ 0 
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Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2019 na DPP 22 

Osobní náklady k 31.12.2019 1.037 
V tom:  
Mzdové náklady  915 
Zákonné sociální pojištění 122 

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň statutárními orgány jednoty: 
Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková. 
Účetní jednotka kromě mezd neposkytla členům orgánů žádné jiné plnění. 
 

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 2019 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel Částka (Kč) 

Zlínský kraj – dotace z Fondu kultury 58.100 

Zlínský kraj – dotace z Fondu mládeže a sportu 96.000 

Statutární město Zlín – dotace z Kulturního fondu 78.125 

Statutární město Zlín – dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy 661.400 

Statutární město Zlín – provoz a údržba 309.000 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Můj klub“ 1.009.800 

Celkem 2.212.425 
 

Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2019 přijaty finanční od fyzických a právnických osob.  
 

V roce 2019 byly přijaty následující finanční dary: 

Poskytovatel Částka (Kč) 

TESCOMA s.r.o. 10.000 

Lados a.s. 12.000 

ZELENKA Czech Republic s.r.o. 5.000 

Jiří Závodský 1.500 

Radovan Král  1.500 

Celkem 30.000 
  

V roce 2019 byl přijat nefinanční dar (notebooky) v hodnotě 166.965 Kč od České republiky – Česká 
školní inspekce. 
 

6. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností 
 

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 263 tis. Kč byl zaúčtován proti vlastnímu jmění účetní 
jednotky. 

Výsledek hospodaření za rok 2019 Částka tis. Kč 

z hlavní činnosti -137 

z vedlejší činnosti 316 

Celkem 179 
 

Ve Zlíně dne 30.3.2020 
Sestavil: Marcela Sousedíková, sekretář Orla jednoty Zlín 
Schválil: Jaromír Schneider, starosta Orla jednoty Zlín 


