STANOVY ORLA
Ze dne 23. 11. 2013

ČÁST PRVNÍ
§1
Úvodní ustanovení
1)
2)
3)
4)
5)

Název spolku je Orel.
Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“).
Orel je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 216 zákona, avšak s ohledem na ustanovení § 3042
zákona nepoužívá označení zapsaný spolek.
Sídlem Orla je Brno, Pellicova 20/2c.
Orel je veřejně prospěšným spolkem, pokud nabude tento status podle ustanovení zvláštního zákona.

§2
Cíle Orla
1)

2)
3)

Provozováním a organizováním 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.
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.
Ve prospěch stanovených cílů jako svou vedlejší činnost vykonávat hospodářskou, obchodní,
živnostenskou a podobnou činnost v souladu s platnými předpisy.

§3
Symboly Orla
1)

2)

Symbolem Orla je Vlajka Orla, která sestává ze dvou stejných pruhů, bílého s modrým logem Orla
a modrého, přičemž bílý pruh je nahoře. Poměr délky a šířky je 3:2. Podrobnosti vlajky stanoví zvláštní
předpis.
Vedle vlajky je používán rovněž znak Orla, jehož podrobný popis je uveden v prováděcím předpisu.

§4
Ustanovení o veřejné prospěšnosti spolku
1)

2)

Orel poskytuje také veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele
stejných podmínek, zejména pak umožňuje účast na otevřených akcích, využívání zařízení Orla a jeho
pobočných spolků.
Zisk z vedlejší hospodářské činnosti Orla a jeho pobočných spolků lze použít pouze pro spolkovou
činnost, pro kterou byl spolek založen, včetně správy spolku.
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§5
Členství
1)
2)
3)

Členem Orla se může stát fyzická osoba, která se zavazuje respektovat tyto stanovy.
Osoby mladší 15 let se mohou stát členy Orla jen se souhlasem zákonného zástupce.
Členství v Orlu je dobrovolné.

§6
Druh členství
1)
2)
3)
4)
5)

Členství v Orlu může být řádné nebo přidružené.
Druh členství určuje rada jednoty při vstupu člena do jednoty.
Rada jednoty může změnit přidružené členství na členství řádné. Řádné členství nelze změnit
na přidružené.
Řádný člen má veškerá práva člena podle ustanovení § 10. Přidružený člen nemá volební a hlasovací
právo a právo být volen do orgánů Orla.
Ústřední rada může udělit čestné členství. Čestný člen nemá hlasovací právo.

§7
Vznik členství
1)

2)
3)
4)

5)
6)

O přijetí člena rozhoduje rada jednoty na základě písemné žádosti o členství (přihlášky). Osoby mladší 15
let musí doložit souhlas zákonného zástupce. Podrobnosti včetně vzoru přihlášky stanoví prováděcí
předpis.
Členství v Orlu vzniká okamžikem schválení žádosti o členství radou jednoty. O přijetí člena musí být
na zasedání rady proveden zápis.
Schválenou žádost o členství rada jednoty bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, postoupí ústřednímu
sekretariátu k zápisu do seznamu členů. Za splnění této povinnosti odpovídá statutární orgán jednoty.
Pokud předložené doklady nejsou v souladu s prováděcím předpisem, vyzve ústřední sekretariát
do 15 dnů jednotu, aby podanou žádost o členství doplnila nebo upravila. Pokud je vyžadováno doplnění
podkladů pro přijetí, lhůta pro vystavení členského průkazu neběží. Lhůta pro provedení registrace člena
je stanovena na 15 dní od doručení přihlášky k registraci na ústřední sekretariát.
Na členství není právní nárok. Členem je možno být pouze v jedné jednotě.
Přestup člena z jedné jednoty do druhé je možný na základě žádosti člena a souhlasu nové jednoty.
Nová jednota musí přestup bezodkladně písemně ohlásit ústřednímu sekretariátu. Součástí ohlášení
je zaslání přestupního formuláře novou jednotou. Ústřední sekretariát oznámí informaci o přestupu člena
jeho původní jednotě do 15 dnů od obdržení oznámení.

§8
Seznam členů
1)

2)
3)
4)
5)

Ústřední sekretariát vede v souladu s právními předpisy seznam členů Orla. Podrobnosti pro vedení
seznamu členů stanoví samostatný předpis včetně stanovení práv a povinností pro zápis do seznamu
a výmaz ze seznamu.
Ústřední sekretariát vydává jednotě doklad o zápisu do seznamu členů. Na žádost člena vydá ústřední
sekretariát členovi členský průkaz.
S osobními údaji členů musí být zacházeno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Seznam členů pro účely spolkové činnosti nebude zveřejňován ani šířen mimo Orel s výjimkou
oprávněných požadavků orgánů veřejné správy.
Pobočné spolky mají právo na poskytnutí údajů o členech, kteří k nim náležejí. Pobočné spolky jsou
povinny nakládat s osobními údaji v souladu s právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy Orla.
Pobočné spolky odpovídají za nakládání s osobními údaji dle právních předpisů a nesou odpovědnost
za případné porušení stanovených povinností.
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§9
Zánik členství
1)

Členství v Orlu zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

úmrtím člena,
vystoupením,
vyškrtnutím pro nezaplacení řádného členského příspěvku ani v náhradní lhůtě,
vyloučením,
zánikem jednoty, nepřestoupí-Ii člen do jiné jednoty podle § 7 odst. 6.

Sdělení o vystoupení člen předává jednotě, v níž je členem. Není-Ii to možné, předává sdělení
ústřednímu sekretariátu.
Nezaplacením řádného členského příspěvku se rozumí prodlení s úhradou členského příspěvku. Člen
musí být prokazatelně upozorněn, na prodlení se splněním své povinnosti a musí mu být stanovena
náhradní lhůta v délce nejméně 14 dnů. O vyškrtnutí rozhoduje rada jednoty.
Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal
ani po výzvě spolku, je možné vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-Ii porušení povinnosti odčinit
nebo způsobilo-Ii spolku zvlášť závažnou újmu.
Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující
důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení
seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
O vyloučení podle předchozích odstavců rozhoduje rada jednoty.
Pokud došlo k závažnému poškozování zájmů Orla nebo k závažnému jednání v rozporu se stanovami,
a to v rozsahu širším, než je působnost jednoty; o vyloučení rozhoduje ústřední rada.
vyloučení se vyhotovuje rozhodnutí včetně uvedení důvodů pro vyloučení. Rozhodnutí se doručuje
vyloučenému členu. Rozhodnutí doručuje orgán, který o zániku členství rozhodl.
Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho
vyloučení přezkoumal ústřední rozhodčí sbor. Součástí návrhu je označení všech skutečností a důkazů,
které jsou rozhodné pro posouzení návrhu.
Orgán, který se dozvěděl o zániku členství, rozhodl o vyškrtnutí nebo rozhodl o vyloučení, je povinen tuto
skutečnost bezodkladně sdělit ústřednímu sekretariátu včetně předložení případného rozhodnutí o zániku
členství. Podrobnosti stanoví prováděcí předpis.
Členství v Orlu se váže pouze k osobě člena. Členství nepřechází na jeho právního nástupce.

§ 10
Práva členů
1)
2)
3)
4)

Členové mají právo účastnit se činnosti Orla, podávat návrhy, připomínky a podněty.
Členové mají právo ve lhůtě 15 dnů se odvolat proti rozhodnutí orgánu k ústřednímu rozhodčímu sboru.
Řádní členové starší 18 let mají volební a hlasovací právo a mohou být voleni do všech orgánů Orla.
Členové Orla mají právo na informaci o přijatých rozhodnutích a usneseních orgánů Orla. Informace
mohou být poskytovány ve shodě s platnou právní úpravou tak, aby nebylo zasahováno do práv osobních
a nebylo narušeno obchodní tajemství.
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§ 11
Povinnosti členů
1)
2)
3)

Povinností členů je podílet se na činnosti Orla v souladu se stanovami a rozhodnutími orgánů Orla, hájit
zájmy Orla, svědomitě vykonávat úkoly a přijaté funkce.
Povinností člena Orla je platit řádné a případné mimořádné členské příspěvky. Řádný členský příspěvek
je splatný k 28. 2. běžného roku. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestného člena.
Výši řádných členských příspěvků stanoví ústřední rada, výši mimořádných členských příspěvků stanoví
rada jednoty.

ČÁST DRUHÁ
§ 12
Organizační struktura
1)
2)

Orel je hlavním spolkem s třístupňovou organizační strukturou. Právní osobnost má Orel ústředí jako
hlavní spolek. Župy a jednoty mají právní osobnost odvozenou a jsou pobočnými spolky.
Orel má tuto třístupňovou organizační strukturu:
a)
b)
c)

3)
4)

5)

ústředí,
župy,
jednoty.

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.
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.
Pobočné spolky nejsou oprávněny zakládat jiné pobočné spolky než ty, jejichž existence
je předpokládána ze stanov.

§ 13
Statutární orgány hlavního spolku a pobočných spolků
1)
2)
3)
4)

Statutárním orgánem Orla je starosta, první místostarosta a generální sekretář.
Statutárním orgánem župy je starosta župy, první místostarosta župy a župní sekretář.
Statutárním orgánem jednoty je starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty.
Statutární orgány vyřizují a rozhodují všechny běžné záležitosti, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům.

§ 14
Ústředí
1)

Ústředními orgány Orla jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ústřední sjezd,
ústřední rada,
výkonné předsednictvo,
ústřední odborné rady,
ústřední revizní komise,
ústřední rozhodčí sbor,
ústřední sekretariát.
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§ 15
Ústřední sjezd
1)
2)

Ústřední sjezd je nejvyšším orgánem Orla.
Delegáti ústředního sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou:
a)
b)
c)

3)
4)

Ústřední sjezd svolává ústřední rada svým usnesením nejméně jednou za 4 roky, nejpozději 90 dnů před
jeho konáním. Společně se svoláním sjezdu je povinna navrhnout body programu sjezdu.
Ústřední sjezd rozhoduje o zásadních záležitostech Orla. Ústřednímu sjezdu je zejména vyhrazeno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5)
6)

členové ústřední rady
členové ústředních odborných rad,
delegáti žup zvolení župními sjezdy podle klíče stanoveného ústřední radou.

schvalování stanov Orla a jejich změn,
stanovení hlavních směrů a zásad rozvoje Orla a jeho hospodaření,
projednání zprávo činnosti Orla,
volba starosty Orla, místostarostů Orla a dalších členů výkonného předsednictva a také jejich
náhradníků dle schváleného volebního řádu,
volba předsedy, místopředsedy a dalších členů ústřední revizní komise,
rozhodnutí o sloučení, rozdělení nebo zrušení Orla a způsobu naložení s majetkem v těchto
případech,
stanovit počet odborných rad, počet jejich členů, nejméně však pět, a jejich zaměření.

Usnesení ústředního sjezdu o sloučení, rozdělení nebo zániku Orla je platné při souhlasu nejméně
dvoutřetinové většiny všech delegátů ústředního sjezdu s hlasem rozhodujícím.
Mimořádný sjezd svolává výkonné předsednictvo na základě doručené žádosti se shodným bodem
programu nejméně od jedné třetiny žup, reprezentujících nejméně jednu třetinu členské základny Orla
podle stavu evidence k 31.12. předcházejícího roku. Výkonné předsednictvo je povinno svolat mimořádný
ústřední sjezd nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Termín konání mimořádného sjezdu musí být
stanoven tak, aby se konal do 60 dnů od obdržení žádosti. Rozhodné je datum doručení žádosti na
ústřední sekretariát. Žádost o svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat důvody, pro které je svolání
mimořádného ústředního sjezdu požadováno. Usnesení o svolání sjezdu musí obsahovat důvody svolání
a návrh bodů programu sjezdu.

§ 16
Ústřední rada
1)

2)

Ústřední rada řídí činnost Orla mezi sjezdy v souladu s pokyny a usneseními ústředního sjezdu. Tvoří ji:
členové výkonného předsednictva a zástupci žup po jednom na každých započatých 1000 členů župy
zvolení župními radami.
Ústřední rada se schází nejméně 2x do roka. Svolává ji z rozhodnutí výkonného předsednictva starosta
Orla. Starosta je povinen svolat mimořádné zasedání ústřední rady na žádost nejméně jedné čtvrtiny
členů ústřední rady, a to do 15 dnů od obdržení žádosti, s termínem konání do 30 dnů od obdržení
žádosti
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3)

Ústřední radě přísluší:
a)

schvalovat změny stanov mimo ustanovení §1 odst. 1 a 2, § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 15, § 16
třípětinovou většinou všech členů ústřední rady,
b) zajišťovat plnění usnesení ústředního sjezdu,
c) metodicky řídit župy a jednoty,
d) schvalovat a kontrolovat plán činnosti a rozpočet Orla,
e) schvalovat roční výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční zprávu,
f)
vydávat jednací a volebních řády, prováděcí předpisy, např. směrnice, organizační a jiné pokyny
závazné i pro pobočné spolky,
g) rozhodovat o členství Orla v tuzemských a mezinárodních organizacích,
h) stanovovat výši řádných členských příspěvků,
i)
rozhodovat o řádech Orla a jejich udělování, rozhodovat o čestném členství,
j)
navrhovat a volit členy ústředních odborných rad a navrhovat a volit jejich předsedu
a místopředsedu,
k) navrhovat a volit předsedu, místopředsedu a 3 členy Ústředního rozhodčího sboru,
l)
převádět nemovitý majetek ústředí na jiný subjekt než je pobočný spolek,
m) zřizuje a ruší župy,
n) vymezuje územní působnost jednotlivých žup,
o) stanovit klíč pro účast delegátů na sjezdu,
p) svolat řádný sjezd Orla.

§ 17
Výkonné předsednictvo
1)
2)
3)

Výkonné předsednictvo řídí činnost Orla mezi zasedáními ústřední rady v souladu s usneseními a pokyny
sjezdu a usneseními ústřední rady. Schází se nejméně 8x do roka, svolává je starosta Orla.
Výkonné předsednictvo tvoří starosta Orla, místostarostové Orla, další členové výkonného předsednictva,
kteří jsou voleni ústředním sjezdem, předsedové ústředních odborných rad a generální sekretář.
Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně vyhrazeny sjezdu nebo ústřední radě, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

sestavuje finanční plán a rozpočet, předkládá jej ke schválení ústřední radě,
rozhoduje o finančních prostředcích v rámci schváleného rozpočtu,
provádí rozpočtová opatření,
připravuje návrhy pro jednání ústřední rady,
navrhuje členy ústředních odborných rad,
jmenuje generálního sekretáře,
na základě výběrového řízení rozhoduje o přijetí a propuštění pracovníků ústředního sekretariátu
a určuje jim mzdu,
rozhoduje o účasti členů na mezinárodních podnicích zajišťovaných ústředními orgány,
schvaluje převod nemovitých věcí žup a jednot na jiný subjekt, než je Orel nebo jeho pobočné
spolky,
volí ze sjezdem zvolených místostarostů prvního místostarostu Orla,
svolává mimořádný sjezd Orla,
uděluje souhlas ke zřízení obchodní společnosti pobočného spolku k provádění hospodářské
činnosti,
zřizovat nebo rušit podniky a obchodní společnosti hlavního spolku k provádění hospodářské
činnosti, schvalovat a měnit jejich statuty,
uděluje vyznamenání.

§ 18
Ústřední odborné rady
1)

2)
3)
4)

Ústřední odborné rady jsou poradními a pomocnými orgány ústřední rady a výkonného předsednictva.
Metodicky řídí činnost Orla ve svěřené oblasti. Kompetence jednotlivých odborných rad jsou stanoveny
jednacím řádem.
Ústřední odborné rady zřizuje Ústřední sjezd. Ústřední odborná rada má nejméně 5 členů.
Předsedové ústředních odborných rad jsou členy výkonného předsednictva.
Členové ústředních odborných rad jsou delegáty Ústředního sjezdu.
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§ 19
Ústřední revizní komise
1)

2)
3)

4)

5)

Je volena ústředním sjezdem a tomu je také za svou činnost zodpovědná. Dohlíží na hospodárné
využívání prostředků, kontroluje hospodaření a účetnictví hlavního spolku. Kontroluje, zda je činnost
v souladu se stanovami Orla, dozírá na řádný výkon revizních komisí pobočných spolků a provádí jejich
metodické vedení.
Na základě usnesení ústřední rady nebo výkonného předsednictva může provést revizi v župě, jednotě
a v založené obchodní společnosti. Je ve své kontrolní činnosti nezávislá.
Nejméně 2x v roce je povinna vykonat revizi účetnictví a hospodaření hlavního spolku. O výsledku všech
svých šetření podává zprávu na nejbližším zasedání ústřední rady. V případě potřeby podává i návrhy na
vhodná řešení. Na každém ústředním sjezdu předkládá zprávu o své činnosti.
Členové ústřední revizní komise mají právo se zúčastnit zasedání ústředních orgánů Orla s hlasem
poradním, nejvýše v počtu dvou členů. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. Jednání sjezdu se
mohou účastnit všichni členové Ústřední revizní komise.
S členstvím v ústřední revizní komisi je neslučitelná funkce člena výkonného předsednictva, předsedy,
místopředsedy nebo člena ústředního rozhodčího sboru a generálního sekretáře.

§ 20
Ústřední rozhodčí sbor
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

Je volen ústřední radou.
Ústřední rozhodčí sbor rozhoduje ve sporech mezi členy Orla a je odvolacím orgánem proti rozhodnutí
orgánů Orla.
Ústřední rozhodčí sbor rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí župního předsednictva o odmítnutí zřídit
jednotu a o návrhu přípravného výboru jednoty. Pokud župní předsednictvo o návrhu na zřízení jednoty
nerozhodne do 90 dnů od jeho podání, je příslušný přípravný výbor oprávněn podat odvolání proti
rozhodnutí župního předsednictva k ústřednímu rozhodčímu sboru.
Podrobnosti odvolacího řízení určí ústřední rada jednacím řádem ústředního rozhodčího sboru.
Ústřední rozhodčí sbor má předsedu, místopředsedu a 3 další členy.
Členové ústředního rozhodčího sboru mají právo se zúčastnit zasedání ústředních orgánů Orla s hlasem
poradním, nejvýše v počtu jednoho člena. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. Jednání sjezdu se
mohou účastnit všichni členové Ústředního rozhodčího sboru.
Ústřední rozhodčí sbor je povinen o předložené věci rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 90 dnů od předložení věci k rozhodnutí.
S členstvím v ústředním rozhodčím sboru je neslučitelná funkce člena výkonného předsednictva,
předsedy, místopředsedy nebo člena ústředního revizní komise, a generálního sekretáře.

§ 21
Ústřední sekretariát
1)
2)

Ústřední sekretariát je výkonným a administrativním orgánem všech ústředních orgánů Orla.
V jeho čele stojí generální sekretář, který řídí jeho práci a odpovídá za ni.
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§ 22
Pravomoci statutárních orgánů Orla
1)

2)
3)

Jménem Orla jedná a podepisuje starosta, první místostarosta a generální sekretář, a to každý z nich
samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitých věcí, kdy musí jednat a podepisovat vždy
kteříkoliv dva.
Právní jednání musí být v souladu s rozhodnutím výkonného předsednictva nebo v souladu s rozdělením
rozhodovacích pravomocí.
Právní jednání zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví hlavního spolku musí být předem
schváleno ústřední radou, jinak je neplatné.

§ 23
Ústřední duchovní rádce Orla
1)
2)

Je vybírán ústřední radou Orla a je potvrzen Českou biskupskou konferencí.
Má právo účasti na všech zasedáních ústředních orgánů Orla s hlasem poradním.

§ 24
Župa
1)

2)

Župa je pobočným spolkem Orla ve smyslu občanského zákoníku a je druhým stupněm organizační
struktury Orla. Řídí, organizuje a kontroluje činnost Orla ve svém vymezeném území. Při své práci se řídí
usneseními vyšších orgánů Orla. Župu tvoří nejméně dvě jednoty.
Pro svoji činnost vytváří tyto orgány:
a)
b)
c)
d)

župní sjezd,
župní radu,
župní předsednictvo,
župní revizní komisi.

3)

Župa v případě potřeby zřizuje župní odborné rady.

4)

Župa vzniká ke dni uvedenému v rozhodnutí ústřední rady, a není-Ii tento den v rozhodnutí výslovně
uveden, tak ke dni přijetí (vydání) rozhodnutí. Ústřední rada bezodkladně po vzniku župy předá informaci
o nově vzniklé župě ústřednímu sekretariátu. Ústřední sekretariát pak provede evidenci župy a ohlásí
vznik pobočného spolku příslušným orgánům veřejné správy. Pro vznik župy se použijí přiměřeně
ustanovení pro vznik jednoty (§ 32).
Pokud poklesne počet jednot v župě pod stanovený počet, rozhodne ústřední rada o jejím zrušení. Zánik
župy musí poslední zvolený statutární orgán župy bezodkladně oznámit ústřednímu sekretariátu, který
provede výmaz z evidence a ohlásí zánik pobočného spolku příslušným orgánům veřejné správy.
Při zániku provede župní předsednictvo vypořádání majetku župy. V případě, že povinnost vypořádat
majetek po zániku župy nebude splněna, přechází tato povinnosti na Výkonné předsednictvo. Součástí
vypořádání je rovněž začlení zbývající jednoty k některé z existujících sousedních žup.

5)

6)

§ 25
Župní sjezd
1)

Župní sjezd je nejvyšším orgánem župy. Delegáti župního sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou:
a)
b)

2)

členové župní rady,
delegáti zvolení na členských schůzích jednot.

Župní sjezd svolává župní rada nejméně 1x za 2 roky. V roce, kdy je svolán řádný ústřední sjezd, musí
být župní sjezd svolán vždy nejpozději 30 dnů před konáním Ústředního sjezdu.
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3)

Župnímu sjezdu přísluší zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4)

projednávat zprávu o činnosti župy,
projednávat zprávu župní revizní komise,
zabezpečovat plnění úkolů župy v souladu s usnesením vyšších orgánů,
volit starostu, místostarosty a nejméně 3 členy předsednictva, případně náhradníky,
volit předsedu a nejméně 2 členy župní revizní komise,
volit delegáty na ústřední sjezd, zvolení delegáti jsou delegáty pro řádný ústřední sjezd
i pro případný mimořádný sjezd, pokud župní sjezd nerozhodne jinak,
navrhovat změny a doplňky stanov.

Mimořádný župní sjezd svolává župní předsednictvo na základě doručené žádosti nejméně jedné třetiny
jednot. Župní předsednictvo je povinno svolat mimořádný župní sjezd nejpozději do 15 dnů od obdržení
žádosti. Termín konání mimořádného sjezdu musí být stanoven tak, aby se konal do 45 dnů od obdržení
žádosti. Rozhodné je datum doručení žádosti na župní sekretariát, není-Ii zřízen župní sekretariát,
doručuje se do sídla župy. Žádost o svolání mimořádného župního sjezdu musí obsahovat důvody, pro
které je svolání mimořádného župního sjezdu požadováno.

§ 26
Župní rada
1)

2)
3)
4)

Župní rada řídí činnost župy mezi župními sjezdy v souladu s usnesením župního sjezdu a usneseními
vyšších orgánů. Župní radu tvoří župní předsednictvo, starostové jednot příslušné župy a delegáti z
jednot dle stanoveného klíče. Starosta jednoty může být zastoupen místostarostou jednoty nebo
pověřeným členem rady jednoty.
Schůzi župní rady svolává starosta župy nebo jím pověřený člen župního předsednictva nejméně 2x do
roka na základě rozhodnutí župního předsednictva.
Požádá-Ii o to nejméně jedna čtvrtina členů župní rady, svolá starosta župy mimořádné zasedání župní
rady, a to do 7 dnů od obdržení podnětu, s termínem konání do 21 dnů.
Župní radě přísluší zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ustavovat duchovního rádce župy,
ustavovat župní odborné rady,
volit členy župních odborných rad a jejich předsedu,
zajišťovat plnění usnesení župního sjezdu,
schvalovat plán činnosti župy
schvalovat a kontrolovat finanční plán a rozpočet župy a přijímat rozpočtová opatření,
schvalovat roční výsledky hospodaření župy, účetní závěrku nebo přehled příjmů a výdajů
rozhodovat o svolání župního sjezdu,
projednávat zprávy župních odborných rad,
poskytovat metodickou pomoc jednotám,
rozhodovat o zástupci (zástupcích) župy do ústřední rady,
podávat výkonnému předsednictvu návrhy na dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví župy,
stanovovat klíč pro počet delegátů župního sjezdu z jednot
stanovovat klíč pro počet účastníků župní rady z jednot,
projednat a rozhodnout o návrhu na svolání mimořádného sjezdu Orla.

§ 27
Župní předsednictvo
1)
2)
3)
4)

Župní předsednictvo zajišťuje činnost župy mezi zasedáními župní rady.
Župní předsednictvo tvoří starosta, první místostarosta, místostarostové, členové župního předsednictva,
zvolení župním sjezdem, předsedové župních odborných rad a župní sekretář.
Schůzi župního předsednictva svolává župní starosta nebo jím pověřený člen župního předsednictva
nejméně 1x za 3 měsíce.
Župnímu předsednictvu přísluší zejména:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

připravovat materiály pro župní radu a župní sjezd,
ustavovat jednoty v rámci župy,
metodicky pomáhat činnosti jednot,
jmenovat župního sekretáře a pracovníky župního sekretariátu,
navrhovat udělování řádů Orla pro své členy,
rozhodovat o finančních prostředcích finančního plánu župy,
volí ze sjezdem zvolených místostarostů prvního místostarostu župy.

§ 28
Župní revizní komise
1)

2)
3)
4)

Župní revizní komise je ustavena župním sjezdem. Provádí nejméně jednou za rok kontrolu hospodaření
župy se zaměřením na hospodárné využívání prostředků, kontrolu vedení účetnictví, administrativy
a celkové činnosti župy. Župní revizní komise je na základě pověření župního předsednictva nebo župní
rady oprávněna k provedení kontrolní činnosti i v jednotlivých jednotách. O výsledku podá zprávu
na nejbližším zasedání župní rady a najednání rady jednoty, prováděla-li kontrolu v jednotě. Župní revizní
komise podává zprávu o své činnosti na župním sjezdu. V případě potřeby podá i návrhy na vhodná
řešení. V případě potřeby metodicky řídí revizní komise jednot.
Pokud župa založila obchodní společnost, je revizní komise oprávněna provést kontrolu i v této obchodní
společnosti.
Členové župní revizní komise se zúčastňují zasedání orgánů župy s hlasem poradním. Mají právo
na protokolaci svého stanoviska.
S členstvím v župní revizní komisi je neslučitelná funkce člena župního předsednictva

§ 29
Župní odborné rady
1)
2)

Župní odborné rady jsou poradními a pomocnými orgány župního předsednictva a župní rady. Metodicky
řídí činnost župy ve svěřené oblasti. Svojí činností přispívají k rozvoji župy a jejích jednot.
Předsedové župních odborných rad jsou členy předsednictva župy. Jednání župního sjezdu se mohou
zúčastnit všichni členové odborných rad s hlasem poradním.

§ 30
Župní sekretariát
1)
2)

Župní sekretariát může být zřízen podle potřeb župní rady a župního předsednictva.
Je jejich administrativním a výkonným orgánem. V jeho čele stojí župní sekretář, jmenovaný župním
předsednictvem.
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§ 31
Pravomoci statutárních orgánů župy
1)

2)
3)

Jménem župy jedná a podepisuje starosta župy, první místostarosta župy a župní sekretář, a to každý
z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitých věcí, kdy musí jednat a podepisovat vždy
kteříkoliv dva.
Právní jednání musí být v souladu s rozhodnutím župního předsednictva nebo v souladu s rozdělením
rozhodovacích pravomocí.
Právní jednání zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví župy musí být předem schváleno
výkonným předsednictvem, jinak je neplatné s výjimkou dle ustanovení § 38 odst. 5, věta druhá.

§ 32
Jednota
1)
2)

Jednota je pobočným spolkem ve smyslu občanského zákoníku a základním organizačním stupněm Orla.
Jednota se zřizuje rozhodnutím župního předsednictva na základě návrhu podaného alespoň šesti
fyzickými osobami staršími 18 let, které nejsou všechny navzájem osobami blízkými (dále jen „přípravný
výbor“). Návrh musí splňovat tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

O schůzi přípravného výboru se sepisuje zápis, který se spolu s prezenční listinou přítomných osob
přikládá k návrhu na zřízení nové jednoty. Schůze přípravného výboru se účastní alespoň jeden pověřený
člen župního předsednictva.
Župní předsednictvo je oprávněno zřídit jednotu pouze na území svojí župy. V rozhodnutí o zřízení
jednoty musí být uveden název jednoty a obec, ve které je umístěno sídlo jednoty. Název jednoty musí
být v souladu s pravidly pro označování organizačních jednotek Orla. Župní předsednictvo není při určení
názvu jednoty vázáno návrhem přípravného výboru.
Jednota vzniká ke dni uvedenému v rozhodnutí župního předsednictva, a není-Ii tento den v rozhodnutí
výslovně uveden, tak ke dni přijetí (vydání) rozhodnutí. Ke dni vzniku jednoty se členové přípravného
výboru stávají řádnými členy Orla. Župní předsednictvo bezodkladně po vzniku jednoty předá informaci
o nově vzniklé jednotě ústřednímu sekretariátu. Ústřední sekretariát pak provede evidenci jednoty
a ohlásí vznik pobočného spolku příslušným orgánům veřejné správy.
Pokud župní předsednictvo odmítne zřídit jednotu, je příslušný přípravný výbor oprávněn podat odvolání
proti rozhodnutí župního předsednictva k ústřednímu rozhodčímu sboru, který o zřízení rozhodne.
Odvolací lhůta je 30 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí zřídit jednotu.
Pokud župní předsednictvo do 90 dnů od podání návrhu na zřízení jednoty nerozhodne, je příslušný
přípravný výbor oprávněn podat návrh k ústřední radě. Ústřední rada je povinna rozhodnout na nejbližším
zasedání.
Do jednoho měsíce ode dne vzniku jednoty je přípravný výbor povinen svolat členskou schůzi jednoty
a zvolit orgány jednoty. Do doby zvolení orgánů jednoty řídí činnost jednoty přípravný výbor a má stejné
pravomoci jako rada jednoty.
Orgány jednoty jsou:
a)
b)
c)
d)

10)

uvedení jména a příjmení všech členů přípravného výboru, jejich rodných čísel a bydliště,
návrh názvu nové jednoty a jejího sídla
uvedení, kdo z členů přípravného výboru je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem
prohlášení členů přípravného výboru, že v případě vzniku jejich členství v Orlu se zavazují dodržovat
stanovy Orla
návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru

členská schůze,
rada jednoty,
revizní komise jednoty,
odborné rady jednoty.

Zánik jednoty:
a)
b)

snížením počtu členů pod 4 osoby,
neschopnost ustanovit orgány jednoty, tj. radu jednoty a revizní komisi, po dobu delší než 90 dnů
od skončení volebního období, nebo od okamžiku, kdy poklesne počet členů těchto orgánů pod
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c)
d)
11)

12)

13)

50 % zvoleného počtu členů,
neodevzdá-li jednota v daném roce župě členské příspěvky za své členy a nepředá župě doklady
(zprávy, zápisy, usnesení), ve kterých je zaznamenána činnost jednoty v předchozím roce,
rozhodnutím min. dvou třetin členů jednoty s hlasovacím právem o zániku jednoty.

Zánik jednoty musí statutární zástupce jednoty bezodkladně oznámit ústřednímu sekretariátu, který
provede výmaz z evidence a ohlásí zánik pobočného spolku příslušným orgánům veřejné správy.
V případě, že povinnost ohlásit zánik jednoty nebude splněna, přechází tato povinnosti na župu.
Při zániku jednoty rada jednoty provede vypořádání majetku jednoty. Pokud zbude nějaký majetek,
přechází na hlavní spolek. V případě, že povinnost vypořádat majetek po zániku jednoty nebude splněna,
přechází tato povinnosti na župní předsednictvo.
Při podmínkách zániku jednoty podle § 32 čl. 10 c) rozhodne o případném zániku jednoty župní rada.

§ 33
Členská schůze
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Členskou schůzi svolává k zasedání starosta nebo místostarosta nejméně jedenkrát do roka. Členská
schůze je shromáždění všech členů jednoty.
V roce, kdy je svolán řádný župní sjezd, musí být členská schůze konána vždy nejpozději 15 dnů před
konáním župního sjezdu.
Mimořádná členská schůze může být svolána z podnětu alespoň třetiny členů jednoty nebo na žádost
revizní komise jednoty. Nesvolá-Ii starosta nebo místostarosta zasedání členské schůze do třiceti dnů
od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady jednoty
sám.
Zasedání členské schůze se svolá prokazatelným a v místě obvyklým způsobem, zejména písemnými
pozvánkami, zveřejněním ve vývěsní skříňce jednoty, na webových stránkách jednoty, elektronickou
poštou nebo jiným vhodným způsobem nejméně 15 dnů před jeho konáním.
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Program členské schůze může být
hlasováním účastníků členské schůze upraven odlišně od programu z pozvánky.
Každý člen jednoty je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí
jednoty, vztahuje-Ii se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-Ii člen
na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku
způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nejméně jedné čtvrtiny členů jednoty s hlasem
rozhodujícím , tj. řádných členů starších 18 let. Každý člen má jeden hlas. Usnesení členská schůze
přijímá většinou hlasů přítomných členů.
Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá se náhradní členská schůze nejpozději 10 dní před jejím
konáním. Náhradní členská se koná do 14 dnů od původního termínu členské schůze. Pro svolání
náhradní členské schůze se uplatní postup podle odst. 4 výše. Náhradní členská schůze je
usnášeníschopná, pokud je přítomna jedna pětina členů s hlasem rozhodujícím, nebo nejméně 20 členů
s hlasem rozhodujícím, podle toho, který počet je nižší.
Členské schůzi přísluší zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

projednávat a schvalovat zprávu o činnosti jednoty, zprávu o hospodaření, účetní závěrku nebo
přehled příjmů a výdajů a revizní zprávu,
volit starostu,
volit místostarostu,
volit 3 - 9 členů rady jednoty,
volit předsedu a členy revizní komise,
volit delegáty na župní sjezd,
schvalovat dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví jednoty.

§ 34
Rada jednoty
1)
2)

Rada jednoty řídí činnost jednoty mezi členskými schůzemi. Radu jednoty tvoří starosta jednoty,
místostarosta jednoty, členové rady zvolení členskou schůzí a sekretář jednoty.
Rozhoduje o všech záležitostech jednoty, pokud nejsou vyhrazeny vyšším orgánům. Svolává ji starosta
jednoty nebo jím pověřený člen rady jednoty podle potřeby, nejméně 1 krát za 3 měsíce. V případě
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3)

žádosti alespoň jedné čtvrtiny členů rady jednoty musí být do 14 dnů svolána mimořádná schůze rady
jednoty.
Radě jednoty přísluší zejména:
připravovat program a materiály pro jednání členské schůze,
schválit plán činnosti jednoty a rozpočet,
předložit plán činnosti a rozpočet členské schůzi,
přijímat rozpočtová opatření,
schvalovat přijímání nových členů,
rozhodovat o vyškrtnutí členů
rozhodovat o vyloučení členů, pokud jednají v rozporu se stanovami, proti rozhodnutí je možné se
odvolat k ústřednímu rozhodčímu sboru,
h) starat se o rozvoj jednoty, sledovat a usměrňovat její činnost,
i)
stanovovat mimořádné členské příspěvky,
j)
zajišťovat vybírání řádných i mimořádných členských příspěvků
k) ustanovovat duchovního rádce jednoty,
l)
ustavovat odborné rady, volit jejich členy a předsedu,
m) schvalovat zástupce jednoty do župní rady podle § 26,
n) jmenovat sekretáře jednoty na období korespondující s volebním obdobím rady jednoty,
o) podávat návrhy na dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví jednoty.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 35
Revizní komise jednoty
1)

2)
3)
4)

Revizní komise jednoty je volena členskou schůzí jednoty. Provádí nejméně jedenkrát do roka kontrolu
hospodárného využívání prostředků, vedení účetnictví a administrativy, kontrolu celkové činnosti a
hospodaření jednoty. O výsledku kontroly podá zprávu na nejbližším zasedání rady jednoty, podává
zprávu o své činnosti na členské schůzi. Výsledky své činnosti předkládá členské schůzi i s případnými
návrhy na nápravu. Člen revizní komise jednoty má právo se zúčastňovat schůzí rady jednoty s hlasem
poradním. Má právo na protokolaci svého stanoviska.
Pokud jednota založila obchodní společnost, je revizní komise oprávněna provést kontrolu i v této
obchodní společnosti.
S členstvím v revizní komisi jednoty je neslučitelná funkce člena rady jednoty.
V případě, že jednota má méně než 10 členů, je namísto revizní komise zvolen pouze revizor, který má
stejná práva a povinnosti jako revizní komise.

§ 36
Odborné rady jednoty
1)

Jednota může zřídit odborné rady jednoty. Odborné rady jednoty jsou poradními a pomocnými orgány
rady jednoty. Svojí činností ve svěřené oblasti přispívají k rozvoji jednoty. Ze svého středu volí předsedu.
Předsedové odborných rad mají právo se zúčastnit zasedání rady jednoty Orla s hlasem poradním. Mají
právo na protokolaci svého stanoviska.
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§ 37
Pravomoci statutárních orgánů jednoty
1)

2)
3)

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.
Právní jednání musí být v souladu s rozhodnutím rady jednoty nebo v souladu s rozdělením
rozhodovacích pravomocí.
Právní jednání zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví Orla musí být předem schváleno
výkonným předsednictvem, jinak je neplatné s výjimkou dle ustanovení § 38 odst. 5, věta druhá.

ČÁST TŘETÍ
§ 38
Zásady hospodaření
1)
2)

Majetek Orla, tj. hlavního spolku a pobočných spolků tvoří zejména hmotný a nehmotný majetek, finanční
fondy pohledávky a jiná majetková práva.
Příjmy hlavního spolku a pobočných spolků jsou zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

řádné a mimořádné příspěvky členů Orla,
příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
dotace a příspěvky od subjektů veřejné správy,
dotace od Orla a jiných organizací a osob,
majetek převedený do vlastnictví Orla členem Orla.
příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
dary.

Vlastní hospodářská činnost pobočných spolků se řídí zásadami schválenými nejvyšším orgánem
příslušného pobočného spolku. Případný zisk může být použit jen pro potřeby spolkové činnosti.
Nabytí a převod nemovitých věcí do vlastnictví nebo z vlastnictví hlavního spolku nebo jejich zatížení
věcným právem musí být předem schváleno výkonným předsednictvem, jinak je neplatné. Tato povinnost
se nevztahuje na právní jednání týkající se zřizování a přijímání věcných břemen z důvodů umístění
inženýrských sítí nebo veřejně prospěšných staveb.
Nabytí a převod nemovitých věcí do vlastnictví nebo z vlastnictví pobočných spolků (tj. župy nebo
jednoty) Orla nebo jejich zatížení věcným právem musí být předem schváleno výkonným
předsednictvem, jinak je neplatné. Tato povinnost se nevztahuje na právní jednání týkající se zřizování a
přijímání věcných břemen z důvodů umístění inženýrských sítí nebo veřejně prospěšných staveb.
Orel nebo jeho pobočné spolky mohou založit obchodní společnost za účelem provozování výdělečné
činnosti. Založení obchodní společnosti je možné jen se souhlasem výkonného předsednictva.
Nepeněžní vklad do základního kapitálu obchodní společnosti není možný. Hlavní spolek nebo pobočný
spolek v ní musí být 100% vlastníkem.
Ke kontrole hospodaření takto založené společnosti je oprávněna jak revizní komise příslušného
pobočného spolku, tak i ústřední revizní komise. Funkci valné hromady nebo obdobného orgánu
společnosti vykonává výkonné předsednictvo, župní předsednictvo nebo rada jednoty příslušného
pobočného spolku. Společnost předkládá valné hromadě v zákonem stanovených termínech výsledky
hospodaření a účetní závěrku.
Pronájem, výprosu, výpůjčku nebo pacht hmotného a nehmotného majetku hlavního spolku na dobu delší
než 3 roky schvaluje Výkonné předsednictvo.
Pronájem, výprosu, výpůjčku nebo pacht hmotného a nehmotného majetku pobočných spolků schvaluje
rada příslušného pobočného spolku, pronájem, výprosu, výpůjčku nebo pacht na dobu delší než 3 roky
schvaluje nejvyšší orgán příslušného pobočného spolku.
Právní jednání pobočného spolku, které zřizuje závazek v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, musí být
předem schváleno výkonným předsednictvem, jinak je neplatné. Výkonné předsednictvo rozhodne o
zřízení závazku bezodkladně, nejpozději však do 90 dnů od doručení žádosti.
Právní jednání hlavního spolku, které zřizuje závazek v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, musí být
předem schváleno ústřední radou, jinak je neplatné.
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12)

Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku.

ČÁST ČTVRTÁ
§ 39
Společná ustanovení
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Z jednání všech orgánů Orla se pořizují zápisy a usnesení. Přílohu zápisu vždy tvoří prezenční listina.
Zápis podepisuje zapisovatel, starosta nebo předseda příslušného orgánu, případně zvolení ověřovatelé.
Usnesení z župních sjezdů jsou zasílána na ústřední sekretariát do 15 dnů od konání sjezdu.
Zprávy z členských schůzí jednot jsou zasílány do 15 dnů od konání členské schůze příslušnému
župnímu předsednictvu a z volebních členských schůzí i na ústřední sekretariát.
Volené a jmenované orgány jsou usnášeníschopné, je-Ii přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů
či delegátů s hlasovacím právem.
Usnesení orgánů Orla je platné, hlasuje-Ii pro ně nadpoloviční většina přítomných členů či delegátů
s právem hlasovacím, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. Všechny orgány Orla jsou povinny svolávat
svoje členy k jednání prokazatelnou formou.
V odůvodněných případech lze volit formu dálkového hlasování „per rollam“. Podrobnosti jsou uvedeny
v Jednacím řádu.

§ 40
1)
2)
3)
4)

Volební období volených orgánů je čtyřleté a končí volbou nových orgánů.
Volba orgánů musí proběhnout nejpozději do 30 dnů po uplynutí čtyř let od poslední volby.
Volené orgány i funkcionáři mohou být odvolány stejnými orgány, které je zvolily, a to i před uplynutím
jejich volebního období.
Členem voleného orgánu může být jen člen Orla, který splňuje požadavky § 10 odst. 3. Pokud takovému
členu zanikne v průběhu volebního období členství, zaniká i jeho mandát.

§ 41
1)
2)

Doporučeným oslovením mezi členy Orla je "bratře", "sestro".
Orelský pozdrav je "Zdař Bůh!". Odpověď na orelský pozdrav je "Zdař!".

§ 42
1)
2)
3)

Zaplacené členské příspěvky slouží potřebám Orla.
O použití řádných členských příspěvků rozhoduje ústřední rada.
Mimořádné členské příspěvky jsou zpravidla použity pro potřeby jednoty. O jejich použití rozhoduje rada
jednoty.

§ 43
1)
2)
3)

Registraci pobočných spolků zajišťuje Ústřední sekretariát vedením rejstříku žup a jednot.
Ústřední sekretariát zajišťuje zápis pobočných spolků do veřejného rejstříku spolků, obdobně zajišťuje
změny v rejstříku spolků a jejich výmaz z rejstříku spolků.
Ústřední sekretariát zajišťuje pro pobočné spolky výpisy z rejstříku, které jsou dokladem o jejich existenci
a právní subjektivitě.

§ 44
Zánik pobočných spolků
1)
2)

Pobočný spolek zaniká při splnění podmínek pro zánik uvedených ve Stanovách. Výmaz z veřejného
rejstříku zajistí hlavní spolek.
Při zániku kteréhokoliv pobočného spolku přechází veškerý zbytkový majetek na hlavní spolek.

§ 45
15

Zánik Orla
1)

Zánik Orla je možný:
a)
b)

2)
3)
4)

rozhodnutím ústředního sjezdu.
rozhodnutím soudu.

Zánikem hlavního spolku zanikají pobočné spolky, tj. župy a jednoty.
Při zániku hlavního spolku je přednostně nabídnut majetek žup a jednot zejména římskokatolickým
farnostem, na jejichž území je umístěn, nebo spolkům s obdobným zaměřením.
Pokud uvedené subjekty nebudou mít o majetek zájem, pak bude nabídnut obcím.

§ 46
Kooptace členů volených orgánů, zásada osobního výkonu práva povinností
1)
2)
3)
4)

5)

Členové volených orgánů Orla a pobočných spolků, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.
Členové volených orgánů Orla a pobočných spolků jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně. Tím
nejsou dotčeny jejich povinnosti vyplývající ze zákona.
Členové Orla nemohou být při členské schůzi zastoupeni třetí osobou.
Členové orgánů hlavního spolku a pobočných spolků jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat
mlčenlivost, pokud by mohli vyzrazením způsobit škodu hlavnímu spolku, pobočnému spolku nebo členu
Orla. Tím není dotčena oznamovací povinnost dle zvláštních právních předpisů.
Členem revizní komise nesmí být osoba blízká statutárnímu orgánu příslušného spolku.

§ 47
Rozhodný počet členů
1)

Předpokládají-Ii stanovy určení počtu členů orgánu podle klíče, je pro stanovení tohoto počtu rozhodný
počet členů příslušného pobočného spolku k 31. 12. předcházejícího roku.

§ 48
1)

Tyto stanovy jsou stanovami Orla i všech jeho pobočných spolků.

§ 49
1)

Tyto stanovy byly přijaty XVI. sjezdem Orla 23. listopadu 2013 a mění stanovy, které byly přijaty XIII.
sjezdem Orla dne 15. 11. 2003, ve znění změny stanov, která byla schválena XIV. sjezdem Orla dne 10.
listopadu 2007, ve znění změny stanov, která byla schválena Ústřední radou Orla dne 17. dubna 2010 a
ve znění změny stanov, která byla schválena XV. Sjezdem dne 14. května 2011.

2)

Změna stanov byla schválena zasedáním Ústřední rady Orla dne 7. listopadu 2015 s účinností ode dne
schválení.
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