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Zápis ze 7. zasedání Ústřední rady Orla 
konané dne 8. listopadu 2014 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno 

 
přítomní – viz prezenční listina 
Od 8:00 hodin P. Pavel Kopecký slavil mši sv. za živé i neživé členy orelské rodiny. Zasedání 
bylo zahájeno v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.  

 
 Volba orgánů ÚR 
 Předsedajícím zasedání byl navržen starosta Orla br. Juránek. Br. Juránek konstatoval, 
že je přítomný nadpoloviční počet delegátů, zasedání je tedy usnášeníschopné. Bylo navrženo 
pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise a ověřovatelé zápisu. Volební komise 
není třeba.  

ÚR/7/220 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. 
Tománková, ses. Kellerová, br. Juránek a br. Zelina.             opt. většina pro 

ÚR/7/221   Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Kočí.  
 opt. většina pro 

ÚR/7/222    Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Vykydal, br. Jaňura a br. 
Vejvar.                    opt. většina pro 
 
ÚR/7/223    Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu br. Vahalu a ses. Brandejsovou. 

opt. většina pro 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou a ses. Nováčkovou. 

 
2) Schválení programu 
  Byl předložen návrh programu zasedání. Br. Juránek navrhl přesunutím bodu programu 
z bodu 15 do bodu 6b) Nákup části budovy pro Orel ústředí a vyzval k dalším návrhům 
na doplnění. 
 
Program: 

1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího 
- volba mandátové komise 
- volba návrhové komise 
- volba volební komise  
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

 2. Schválení programu 
 3. Slovo starosty 
 4. Zpráva mandátové komise 
 5. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR   
 6. a)  Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva 
 6. b)  Nákup části budovy pro Orel ústředí 
 7. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS  
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 8. Zpráva ÚRK 
 9. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 
 10. Rozpočet na rok 2015 
 11. Příprava sjezdu  
 12. Situace v Kulturní radě 
 13. Návrhy na vyznamenání 
 14. Čerpání dotací SPS IV 
 15. Různé – závěry kontroly NKÚ 
 16. Závěr 

 
 
ÚR/7/224   Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu se 
zapracovanými změnami.                  opt. většina pro 

 
3)   Slovo starosty 
 Br. Juránek: ustanovení nových jednot Brno-Bystrc, Česká Lípa, zájem má Doubravník, 
Brno-Žabovřesky. Apeloval na župní funkcionáře, aby nové jednoty podpořili. Poděkoval 
za organizaci veškerých akcí. Starosta obdržel písemné poděkování od Střediska Radost 
za nabídku na vyškolení táborových vedoucích. Jménem VP poděkoval br. Třináctému 
za organizaci a vedení týmu na letošních FICEP hrách ve Vídni a předal mu vyznamenání. 
Fotbalový tým se umístil na 2. místě, Orel dosáhl historického úspěchu. 
 
ÚR/7/225    Ústřední rada bere na vědomí slovo starosty.                         opt. většina pro 
 
 
4)   Zpráva mandátové komise 
 Br. Gazárek: z celkového počtu 44 delegátů je přítomno 35, zasedání ústřední rady je 
tedy usnášeníschopné. 
 
 
5)   Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 5, 5a, 5b) 
 Ses. Macková: výpis přijatých usnesení Ústřední rady Orla byl rozeslán písemně. 
Vyzvala přítomné k dotazům. V dubnu ústředí vyzvalo župy k návrhům na člena TVR; 
doručena pouze jedna nominace;  
 K usnesení ÚR 6/204 - br. Juránek vyzval k dalším návrhům na změnu směrnice č.10 
O přerozdělení finančních prostředků, kromě návrhu na pokyn ÚRK a dal o nich hlasovat. 
 
 
ÚR/7/226   Ústřední rada schvaluje doplnění čl. 5 o bod 4 ve směrnici č. 10 O přerozdělení 
finančních prostředků dle návrhů.         pro 28, proti 0, zdržel se 8 

 
ÚR/7/227   Ústřední rada bere na vědomí stav čerpání finančních prostředků SPS IV v roce 
2014 a souhlasí s tím, aby případné nevyčerpané prostředky zůstaly jako rezerva na ústředí. 

opt. většina pro 
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ÚR/7/228    Ústřední rada bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR k 8.11.2014. 
opt. většina pro 

 
 
6a)   Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 6, 6a, 6b) 
 Ses. Macková: byl předložen přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla 
za období od minulé ÚR a přehled docházky členů VP na zasedání v roce 2014. Vyzvala k 
dotazům a připomínkám. 
 
ÚR/7/229   Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP.            opt. většina pro 
 
 
6 b)   Nákup části budovy pro Orel ústředí (materiál 15, 15a-15d) 
 Starosta Orla se z pověření VP od roku 2012 zabýval hledáním vhodného objektu pro 
sídlo Orla. Nyní byl předložen záměr na zakoupení části budovy Vranovská 61 v Brně. 
Nájemní smlouva prostor budovy na ulici Pellicova, č.p. 2c s Biskupstvím brněnským končí 
31.12.2017 a s prodloužením nájemní smlouvy majitel nepočítá. Vlastník objektu v současné 
době zpracovává projektovou dokumentaci, kde počítá se všemi prostory pouze pro svůj záměr. 
Stejnou situaci řeší i jihomoravská KDU-ČSL. Po dlouhodobějším vyhledávání byl nalezen 
vhodný objekt, který by vyhovoval oběma organizacím společně. Je zde možnost, aby Orel 
odkoupil 5/13 objektu za 5.000.000 Kč.  

V současné době v prostorách, jejichž koupi ústředí Orla zvažuje, sídlí IT firma.   
Za předpokladu, že ústředí Orla zůstane do 31.12.2017 na Pellicově 2c a prostory na Vranovské 
61 zůstanou pronajaty IT firmě, nájem od IT firmy pokryje náklady na pronájem na Pellicově. 
Stáří budovy Vranovská 61 je šestnáct let. Vzdálenost od hlavního nádraží je cca 12 minut 
tramvají. Parkovat na ulici lze podstatně snadněji, než tomu bylo na ulici Pellicově. 

Záměr projednala EHR - tento záměr vítá, považuje jej za vhodné zhodnocení 
finančních prostředků. VP na svém 33. zasedání doporučilo ÚR záměr ke schválení. 

K záměru proběhla dlouhá diskuse, ze které vyplynul požadavek, řešit s KDU-ČSL 
smlouvu o užívání a možnost předkupního práva. 

 
ÚR/7/230   Ústřední rada schvaluje nákup části budovy v podílu 5/13 Vranovská 61 v Brně za 
cenu 5,000.000 Kč.                      pro 27, proti 0, zdržel se 8 
 
ÚR/7/231   Ústřední rada ukládá VP připravit smlouvu s KDU-ČSL, ve které bude mít Orel 
předkupní právo.           pro 27, proti 0, zdržel se 8 
 
 

 
 

7)   Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR (materiál 7, 7a-7h) 
 

Zpráva TVR 
Zpráva TVR, návrh kalendáře akcí TVR na rok 2015 a Soutěžní řád na rok 2015 byly 
předloženy písemně (materiál 7, 7a-7e). Na výzvu na doplnění člena TVR byl doručen jediný 
návrh na br. Sedláčka. Byl by garantem cyklistiky. 
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ÚR/7/232   Ústřední rada schvaluje soutěžní řád pro rok 2015.  

opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1 
 

ÚR/7/233  Ústřední rada volí člena TVR Jiřího Sedláčka z jednoty Bořitov.       opt. většina pro 
 
ÚR/7/234   Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.              opt. většina pro 
 
 
Zpráva KR 
 Br. Pěcha: KR písemné materiály nepředložila, protože materiály má projednat rada, 
která se nesešla. Činnost KR členové ÚR mohou sledovat v časopise Orel.  
 Br. Vejvar: situace v KR bude projednána v bodu 12 programu. KR vytvořila manuál 
k historickému stejnokroji; v Praze byly vyrobeny odznáčky k orelské čepici; je možné jejich 
odkoupení v ceně 500,-Kč. 
 
ÚR/7/235    Ústřední rada bere na vědomí vyjádření předsedy KR k činnosti KR. 

    opt. většina pro, proti 0, zdržel se 5 
 
Zpráva DR 
 Br. Slavotínek: poděkoval za organizaci pouti na sv. Hostýně, možným celebrantem 
v roce 2015 mons. Radkovský; pouť na Svaté Hoře: negativní reakce několika, a to ne malého 
počtu jednot; přání otce kardinála Duky: orelská pouť ve Staré Boleslavi v Čechách protipólem 
hostýnské pouti na Moravě; ocenění Orlů v zahraničí: mons. Esterky a mons. Halíka; 
beatifikační proces P. Buly a P. Drboly: proces nyní probíhá v Římě; duchovní rádci žup 
nefungují, na rozšířeném zasedání se dostavil malý počet; důraz na duchovní rozměr žup; 
 Ses. Macková: na oslavu 25. výročí svatořečení Anežky České 15.11.2014 v Praze 
vypravují župy a jednoty autobusy, je nahlášeno cca 25 orelských praporů, župní vzdělavatelé: 
na loňském setkání byla větší účast, letošní velmi slabou účast vnímá jako neúctu vůči k těm, 
kteří se zúčastnili; poděkovala DR za aktivitu při zajištění celebranta orelské pouti 2015; 
  
 
ÚR/7/236   Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.             opt. většina pro 
 
Zpráva RM 
 Ses. Tománková: písemně byla předložena zpráva RM. Školení táborových vedoucí 
proběhne pravděpodobně ve dnech 20.-22.3. 2015.  
 Ses. Macková: školení není pouze pro členy Orla, mohou se zúčastnit i vedoucí 
z farnosti. 
 
ÚR/7/237   Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.             opt. většina pro 
 
 
Zpráva RS 
 Ses. Brandejsová: písemně byla předložena zpráva RS; na setkání seniorů v Brně se 
sešlo na 70 seniorů, které RS vybrala; 
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ÚR/7/238   Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.             opt. většina pro 
 
 
Zpráva EHR 
 Br. Kamba: EHR projednala záměr investice ústředí Orla a tento záměr schválila. 
Kladně se vyjádřila i k návrhu rozpočtu na rok 2015. EHR vypracovala materiál k možnostem 
zapojení Orla do Místních akčních skupin. Bude zveřejněno na webu Orla i v časopise. 
 
ÚR/7/239   Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.   opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1 

 
 

8)   Zpráva ÚRK (materiál 8)  
 Br. Šustr: zpráva byla předložena písemně. ÚRK konstatovala, že nakládání 
s finančními prostředky Orla je v souladu se Stanovami, směrnicemi a obecnými pravidly; 
pohledávky: 11 jednot neuhradilo faktury za pojistné nemovitostí a za OFL. 
 Ses. Macková: ke dnešnímu dni se jedná pouze o dvě jednoty, které tyto pohledávky 
neuhradily; 
 
ÚR/7/240   Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.             opt. všichni pro 

 
 

9)   Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 9,9a-9d) 
Byl předložený návrh akcí TVR, DR,EHR, RM a RS pro rok 2015. 
 
Plán akcí TVR 
 Br. Častulík: novinkou je Běh na Petřín, letos proběhl lyžařský výcvik na Stupavě, 
v roce 2015  proběhne opět; volejbal: 14.3.2015 v Křenovicích; cyklovýprava Estonsko: odjezd 
6. července 2015; 
 Br. Zelina: 6.12.2014 má TVR rozšířené zasedání nejen pro župní zástupce TVR, ale i 
všechny Orly zabývající se TVR akcemi; 
 
ÚR/7/241   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí TVR na rok 2015.    

opt. všichni pro 
 
Plán akcí KR 
 Br. Pěcha: navrhl akce KR v roce 2015: divadelní dílna Boleradice 20.-22.3.2015, 
Svatováclavská Réva v Lubině 3.10.2015 a Cantáte v Luhačovicích 6.6.2015. 
 
ÚR/7/242   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí KR na rok 2015.   

opt. většina pro 
 

  Ses. Macková: bude se konat ústřední ples, když jej br. Pěcha nejmenoval?  
Po diskusi navrhl br. Juránek hlasování. 

 
ÚR/7/243   Ústřední rada schvaluje uspořádání ústředního plesu v roce 2015. 
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opt. většina pro, proti 0, zdržel se 2 
 
 Br. Juránek: úkol pro VP: ústřední akce, které jsou nyní naplánovány ve stejném 
termínu, tj. 20.-22.3.2015, se musí konat v jiných termínech (Divadelní dílna v Boleradicích, 
zřejmě i exercicie pro mladé Orly na Velehradě a školení táborových vedoucích RM.) 
 
Plán činnosti DR 
Plán činnosti DR byl předložen písemně. Br. Slavotínek apeloval na orelské kněze, aby dle 
jejich možností byly slaveny mše sv. za Orly a orelskou organizaci 
 
ÚR/7/244   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí DR na rok 2015.  

opt. většina pro 
 
 
Plán činnosti EHR 
Zpráva byla předložena písemně. 
Z diskuze vyplynul požadavek na zpracování možnosti čerpání grantů v krajích - grantový 
kalendář; o tento požadavek byl rozšířen Plán práce EHR. 
  
ÚR/7/245   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí EHR na rok 2015 s doplněním.  

opt. většina pro 
  
 
Plán činnosti RM 
Plán akcí RM na rok 2015 byl předložen písemně. 
 
ÚR/7/246   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí RM na rok 2015.  

 opt. většina pro 
 
Plán činnosti RS 
Plán činnosti RS byl předložena písemně. 
 
ÚR/7/247   Ústřední rada schvaluje kalendář ústředních akcí RS na rok 2015.  

 opt. většina pro 
 
 
Po přestávce mandátová komise konstatovala, že přítomno je 35 delegátů. 

 
10)   Rozpočet na rok 2015 (materiál 10, 10a, 10b) 
Ses. Macková: návrh rozpočtu je předložen ve formě, kopírující současný stav rozpočtu 2014. 
Návrh vychází z letošních příjmů a výdajů na základě sledování průběžného plnění 
v jednotlivých položkách. Samostatnou novou kapitolu na příjmové i výdajové části tvoří 
kongres FICEPu, který se bude konat 9. -12. dubna v Brně. Návrh rozpočtu byl projednán 
v EHR. 
 Ses. Macková vyzvala k dotazům a pozměňovacím návrhům. 
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 Z diskuze vyplynul návrh na vyškrtnutí z příjmové části splátky půjček, pohledávky 
k 12/2015 a doplnění částky nájemného z části budovy, jejíž koupi dnešní předsednictvo 
odsouhlasilo, doplnit změny v položkách sjezdu dle následujícího bodu. 
 
 
ÚR/7/248   ÚR schvaluje rozpočet Orla na rok 2015 se změnami. 

pro 31, proti 1, zdržel se 0 
 
11)   Příprava sjezdu (materiál 11, 11a, 11b) 

Výkonné předsednictvo na svém 32. zasedání dne 22. září 2014 projednalo termín a místo 
sjezdu a doporučilo Ústřední radě ke schválení následující: 
termín 13.6.2015 (v souladu se stanovami), místo konání: Orlovna Brno – Bosonohy, Pražská 
64/55, klíč ke stanovení počtu delegátů: 1 delegát na každých započatých 300 členů župy a 
návrh programu sjezdu.  
 Ses. Macková přítomné seznámila s rozpočty sjezdů v minulých letech, odůvodnila 
navržený termín sjezdu s ohledem na jiné akce. 
 
ÚR/7/249   Ústřední rada svolává v souladu s §15 bod 3) a § 16 bod 3) odst. p) Stanov Orla 
ústřední sjezd v termínu 13.6.2015 s místem konání v orlovně Brno-Bosonohy, Pražská 64/55. 

opt. většina pro, proti 0, z držel se 1 
 
ÚR/7/250   Ústřední rada stanovuje  v souladu s § 16 bod 3)  odst. o) Stanov Orla klíč na počet 
volených delegátů ústředního sjezdu – na každých 300 započatých členů župy 1 delegát dle 
evidence členské základny k 31.12.2014.                      opt. většina pro 
 
 Br. Zelina: navrhl příspěvek 250,-Kč a proplacení cestovného. 
            Další návrh – 350,- Kč a proplacení cestovného 
 Br. Vykydal: navrhl příspěvek 400,-Kč a proplacení cestovného 
Ses. Macková nechala orientačně hlasovat o protinávrzích od nejvyšší částky. Pro se vyjádřilo 
Pouze 12 a 11 členů.  
  

 
ÚR/7/251   Ústřední rada stanovuje příspěvek na účastníka ústředního sjezdu dne 13.6.2015 
v Brně-Bosonohách ve výši 250,- Kč s tím, že bude proplaceno účastníkům cestovné dle 
směrnice.                                                                                         pro  31 

 
 Ses. Macková vyzvala přítomné k doplnění předloženého návrhu programu ústředního 
sjezdu. 
 Br. Německý: zvážit možnost zařadit do programu změnu stanov. 
            Ses. Macková: zatím neví o tom, že by došly nějaké návrhy na změny, až budou 
vypracovány nějaké připomínky, budeme se jimi zabývat;                   
            Br. Gazárek: nejsou žádné návrhy, spoustu paragrafů může měnit i ústřední rada.  
 Ses. Tománková: v programu chybí zpráva rozhodčího sboru, určitá část stanov je dle 
předsedy rozhodčího sboru potřebná upravit, na sjezdu by mělo být řešeno; 
 Ses. Macková: až budou doručeny nějaké připomínky, budeme se jimi určitě ve VP 
zabývat; bod zprávy Ústředního rozhodčího sboru navrhuje doplnit za zprávu ÚRK. 
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ÚR/7/252   Ústřední rada doporučuje ústřednímu sjezdu ke schválení navržený program 
s doplněním o Zprávu Ústředního rozhodčího sboru.                         opt. většina pro 
 
12)    Situace v Kulturní radě 
 Ses. Macková: z diskuze na zasedání VP vyplynulo, že KR pracuje nedostatečně a bylo 
navrženo, aby do programu ÚR byl tento bod zařazen.  
 Br. Pěcha: situace v KR závisí na všech členech; KR požadovala po ústředí vlastní 
internetové stránky, nebyly zřízeny. KR chtěla obnovit orelské jízdy. Předseda KR na zasedání 
VP navrhl jednotnou koncepci kultury v Orlu. Ocení návrhy, jak posunout orelskou kulturu dál. 
Má kultura smysl pro Orel? Kulturní rada v současném složení není schopna zasedat tak, aby 
byla usnášeníschopná.  
 Ses. Macková: předseda KR nedochází na VP – v roce 2014 nebyl ani jednou, zpětná 
vazba tedy z KR na VP není; každá rada má na web stránkách Orla svoji sekci, kam informace 
mohou být vkládány, ale KR žádné jiné informace nezaslala, vkládáme tam pozvánky na akce;  
KR si sama navrhla usnesení VP/495/24, které nebylo splněno a bylo na VP dne 20.10.2014 
zrušeno.  
VP chtělo upozornit ÚR na to, jak rada pracuje, resp. nepracuje. 
  
 
13)   Návrhy na vyznamenání (materiál 13) 

Na ústřední sekretariát jsou průběžně podávány návrhy na vyznamenání. Vyznamenání, 
která jsou v kompetenci rozhodnutí Výkonného předsednictva, byla průběžně schvalována 
a předávána. Ústřední radě byl předložen ke schválení návrh projednaný Radou seniorů a VP je 
svým rozhodnutím doporučilo ke schválení. Vyznamenání bylo navrženo za celoživotní práci 
pro Orla a organizaci Svatováclavské révy. 
 
ÚR/7/253  Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili Za zásluhy br. Jiřímu Sochovi in 
memoriam z jednoty Lubina.                 opt. většina pro 
 
 
14)   Čerpání dotací SPS IV (Státního programu sportu) (materiál 14, 14a-14c) 

Ses. Macková: na MŠMT byly vyhlášeny podmínky pro žadatele z dotačního programu 
Státní podpory sportu na rok 2015. Orel může žádat na programy III. Činnost sportovních 
organizací a program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení.  Dne 7. 8. 2014 byly župy 
vyzvány k podání žádostí a byly jim zaslány požadované tiskopisy. Termín pro odevzdání byl 
stanoven na 10. 9. 2014. Většina žup žádosti doložila do 11. 9. 2014, dvě po telefonické 
urgenci a dohodě později. Požadavky ze žup byly zpracovány a celková žádost za Orel 
na program III. a IV. byla na MŠMT zaslána elektronicky 24.9.2014 a v tištěné podobě 
dne 26.9.2014. Termín podání na MŠMT byl do 30.9.2014. 
           Ses. Macková: opět byl vyhlášen program III na činnost, ale spousta jednot a žup žádosti 
nepodaly- viz tabulka. 

 
ÚR/7/254 Ústřední rada bere na vědomí informace o podaných žádostech na MŠMT 
z programu  III. Činnost sportovních organizací a program IV. Údržba a provoz sportovních 
zařízení pro rok 2015.                opt. většina pro 
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15)   Různé – závěry kontroly NKÚ (Nejvyššího kontrolního úřadu) 
 
a)   Závěry kontroly NKÚ (materiál 15e, 15f) 
 Ses. Macková: v době od 18. 4. 2014 do 11. 7. 2014 proběhla na ústředním sekretariátě 
kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, Územní odbor  XIII Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, 
sp.zn.14/04-NKU810/155/14 na „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy 
ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost“. V rámci Orla se jednalo o dotace 
z MŠMT neinvestičního charakteru (program III a IV) za období 2011, 2012 a 2013. V této 
souvislosti byly v účetnictví a v evidenci členské základny kontrolovány také roky 2009 a 
2010.  

Ústřední sekretariát byl vyzván k odevzdání veškeré korespondence s MŠMT (písemné 
i e-mailové ze všech ústředních adres v kontrolovaných letech.  

V průběhu kontroly byla podávána písemná vysvětlení k dotazům. V administrativním 
vedení v roce 2012 a 2013 byly shledány drobné nedostatky (spíše z nepozornosti), které byly 
okamžitě napraveny a neměly vliv na podmínky poskytovatele dotací a na porušení 
rozpočtové kázně. 
Závěr z kontroly r. 2011: 
Příjemce dotace se dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 odst.1  písm. b) zákona č. 
218/2000 Sb. a čl. 7 odst. 4 Rozhodnutí tím, že neoprávněně použil peněžní prostředky státního 
rozpočtu ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., neboť nezajistil, aby doklady 
prokazující použití dotace byly ze strany jednot (žup) opatřeny číslem Rozhodnutí MŠMT) dle 
čl.6 odst. 1 rozhodnutí a porušil tak podmínky, za kterých mu byly peněžní prostředky 
poskytnuty. 
 
Na základě těchto závěrů jsme chybějící čísla Rozhodnutí ihned na kopie dokladů doplnili. 
Současně jsme k tomu vyzvali župy a jednoty. 
 
Dne 22.9.2014 byla zahájena v našem spolku Orel, Pellicova 2c, Brno, IČ 00544833 kontrola 
Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj č.j. 3500558/14/3000-04701-711617. Předmětem 
kontroly je Rozhodnutí č. 502011-3-015 a Rozhodnutí č. 502011-4-003/Orel-1 o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2011 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
Veškerá dokumentace, kterou má ústředí k dispozici, je nyní v sídle kontrolorů. Dle ústního 
vyjádření lze očekávat namátkové kontroly v župách a jednotách. 
 
Z diskuse vyplynula potřeba jednot a žup, které čerpají dotace z tohoto titulu, zajistit si 
podvojné účetnictví. 
 
ÚR/7/255   Ústřední rada bere na vědomí informace o kontrole NKÚa FÚ.   

opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1 
 

b)   Přehled jednot v evidenci a v rejstříkovém soudu 
Župním zástupcům byly předloženy přehledy informací uvedených u žup a jednot v centrální 
evidenci Orla a informace z Rejstříku ekonomických subjektů. 
 Ses. Macková: všechny informace se musí sjednotit (název, sídlo); dle směrnice je 
jednotné značení žup a jednot; budou se provádět návrhy na změny v Rejstříku. V nejbližší 
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době dojdou z ústředí pokyny. Pozor i na sídlo – bude zřejmě nutné doložit souhlas vlastníka 
objektu včetně ověřeného podpisu, pozor na společenství vlastníků v bytových domech.  
 
c)   Členské příspěvky 
 Ses. Macková: v podmínkách pro žadatele dotací z MŠMT se rok od roku objevují nové 
podmínky, na některé upozorní MŠMT předem a lze je do doby podání žádosti splnit 
(požadavky na strukturu členské základny, dodání jmenných seznamů s kontakty na členy, 
informace ke každému členu o tom, zda je funkcionář, trenér, rozhodčí, registrovaný sportovec 
apod.), ale letos byl nový požadavek v podmínkách – žadatel musí vybírat členské příspěvky 
ve výši min. 500,- Kč a 100,- Kč na děti a mládež). V podmínkách programu III bylo toto 
kritérium jako doporučující, v programu IV jako povinné. 
 

Na zasedání ústřední rady byla řešena otázka členských příspěvků; ústředí hledá cestu, 
aby průměrný příspěvek na dospělého člena Orla byl 500,- Kč. Není v zájmu Orla zvyšovat 
odvody čl. příspěvků a zatěžovat členy, ale najít cestu, jak vykázat mimořádné členské 
příspěvky a klubové příspěvky v jednotách v žádosti za Orla jako hlavního spolku. 
Na toto téma proběhla dlouhá diskuse.  
 
 Ses. Macková: Každý zápis, který se v systému evidence členů provádí, je datován 
a nelze při generování členské základny k 31.12.2014 brát zřetel na pozdější zápisy. Žádáme 
proto všechny, aby nejpozději do 24.12. byly fyzicky doručeny odhlášky a přihlášky členů, aby 
mohly být změny v evidenci členské základny k 31.12.2014 provedeny.  
           Ses. Macková – bude k dispozici seznam propagačních věcí, které si budou moci jednoty 
a župy objednat. Informace s odkazem půjdou do jednot i na web.  

 
16)   Závěr 

Starosta Orla poděkoval za účast a nabídl k dispozici zbytek dne všem těm, kteří s ním 
chtějí ještě něco prodiskutovat. 

 
Zasedání bylo zakončeno v 15:40 hodin. 


