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Sestry a bratři,  
Zasíláme Vám další číslo zpravodaje, v kterém chceme informovat o posledních zasedáních 
výkonného předsednictva Orla. Vzhledem k současné situaci v Orlu je naší snahou co nejvíce 
informovat o činnosti ústředí Orla a proto ve zpravodaji najdete kompletní usnesení 
předsednictva. Na webových stránkách Orla navíc máte možnost najít i podrobnější 
informace.  
Dále ve zpravodaji najdete informace Tělovýchovné rady a rady mládeže. Seznámíme Vás 
také s postupem při předkládání žádostí o investiční a neinvestiční dotace a Václav Šmoldas 
přináší krátké shrnutí o čerpání dotací v letošním roce.  
 
 
 
 
Ladislav Kotík, generální sekretář 
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Informace Výkonného předsednictva 

ČERVEN 2010 
Červnové zasedání VP Orla se kromě jiných bodů také věnovalo problematice fair-play a 
obecně etice ve sportu. K tomuto bodu se specielně v červenci sejdou předsedové 
tělovýchovné, kulturní, duchovní rady a rady mládeže. VP také schválilo rozpočtové opatření 
a projednávalo situaci v Sazka a.s.. Krátce se také diskutovalo o přípravě řádného sjezdu Orla 
v květnu 2011. Předsednictvo dále vzalo na vědomí žádosti některých žup o mimořádný sjezd 
Orla a v této souvislosti vyzvalo Ústřední rozhodčí sbor k urychlenému rozhodnutí některých 
sporů, aby bylo možné posoudit naplnění podmínek pro svolání mimořádného sjezdu. 
Závěrečným bodem programu byla diskuze o budoucí koncepci časopisu Orel. K tomuto 
bodu se předsednictvo vrátí na některém z dalších zasedání. 
Usnesení číslo 1 
VP bere na vědomí informace o žádostech žup o mimořádný sjezd Orla. 
Usnesení číslo 2 
VP vyzývá ÚRS k co nejrychlejšímu prošetření napadených župních sjezdů 
Usnesení číslo 3 
VP schvaluje rozpočtové opatření 
Usnesení číslo 4 
VP schvaluje předložený spisový a archivační řád Orla 
Usnesení číslo 5 
VP pověřuje skupinu ve složení Kotík, Tománková, Ducháček jednat s R. Mezulánikem o 
možnostech spolupráce s Radiem Ethno. 
Usnesení číslo 6 
VP schvaluje udělení medaile ses. Habartíkové za celoživotní práci v Orlu 
 
ČERVENEC 2010 
Usnesení číslo 1 
VP ukládá DR připravit materiály, které se dají použít pro duchovní slovo na akcích.  
Usnesení číslo 2 
VP schvaluje umístění akcií SAZKY a.s. do úschovy do České Spořitelny na dva roky. 
Usnesení číslo 3 
VP schvaluje žádost Orla jednoty Lesnice o odprodej pozemku Projekci s.r.o., který se nachází 
pod protipovodňovou hrází za částku 47 000 Kč. 
Usnesení číslo 4 
VP schvaluje žádost Orla jednoty Mramotice o poskytnutí finančního příspěvku 67 000 Kč. na 
odvodnění západní části orlovny. 
Usnesení číslo 5 
VP bere na vědomí zprávu předsedy ÚRK ve věci šetření v župě Klapilově a předává ÚRS k 
projednání. 
 
ZÁŘÍ 2010 
VP schvaluje složení přípravného výboru pro programovou konferenci (B. Hrazdírová, L. 
Vicherková, B. Halodová, D. Tománková, A. Brabcová, V. Německý, P. Gabriel, K. Jandová, R. 
Hegar, S. Kamba, M. Macková, B. Čáp) a pověřuje GS jeho svoláním. 
VP pověřuje P. Kopeckého doplněním zástupců v přípravném výboru za Duchovní radu Orla. 
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VP schvaluje termín zasedání ÚR na sobotu 6. 11. 2010. 
VP schvaluje návrh programu ÚR předloženého GS. 
VP schvaluje přesun mezi kapitolami rozpočtu dle předložených materiálů. 
VP schvaluje zaslání finančních prostředků přímo do jednot Klapilovy župy, které bylo 
pozastaveno dle rozhodnutí Výkonného předsednictva na 21. zasedání 22. 3. 2010 z důvodu 
šetření legitimity orgánů župy Klapilovy. 
VP schvaluje zařadit posouzení investičních záměrů jednot k žádostem o dotace MŠMT na 
program příštího zasedání. 
VP schvaluje přijetí redaktorky časopisu Orel S. Sváčkové s pracovním úvazkem 14 hodin 
týdně a snížení pracovního úvazku Petra Ducháčka na 6 hodin týdně s platností do 31.12. 
2010. 
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Informace TVR Orla  
Výkonné předsednictvo Orla schválilo plán akcí na rok 2011, který ještě bude projednán na nejbližším zasedání 
Ústřední rady Orla. Přesto přinášíme jeho plánovanou podobu a také výzvu TVR k přihlášení se k pořadatelství 
ústředních akcí.  
 
sobota 8. 1. běh Moutnice  
sobota 29. 1. fotbal – přípravka  
 
sobota 5. 2. závody v lyžování  
sobota 19. 2. fotbal – ml. a st. žáci 
 
sobota 2. 4. volejbal – kadeti, kadetky  
sobota 9. 4. volejbal – ženy  
sobota 16. 4. volejbal – muži  
  
sobota 7. 5. stolní tenis – jednotlivci 
sobota 21.5. běh Olešnice 
 
sobota 6. 8. plážový volejbal  
 
víkend 23. -25. 9. Hry Orla  
sobota 24. 9. fotbal – muži Hry Orla  
sobota 24. 9. kuželky – družstva Hry Orla 
sobota 24. 9. volejbal – smíšená družstva Hry Orla 
 
pátek 28. 10. plavání 
 
sobota 12. 11 fotbal – dorost  
čtvrtek 17. 11. stolní tenis – družstva  
sobota 26. 11. šachy  

Ústřední soutěže 

 Orelská běžecká liga 
 Orelská florbalová liga 
 Propinkejte se na Velehrad 
 Soutěž ve fotbalových dovednostech 
 Soutěž ve florbalových dovednostech 
 Kuželky družstev - liga (pilotní projekt, dle zájmu)  

Zasedání TVR - řádná 

 jaro 2011 TVR příprava kalendáře 2012 

 červen 2011 předsednictvo TVR schválení plánu pro VP pro rok 2012 

 podzim 2011 rozšířená TVR koordinační schůzka se zástupci žup 

Přihláška k pořádání 

Informace k podávání přihlášek:   
- termín: 8. října 2010, zaslat na adresu ustredi@orel.cz  
- je možné se hlásit k pořádání všech akcí kromě běhu v Moutnicích a v Olešnici 

- specifické podmínky platí pro Hry Orla: město či obec musí disponovat sportovní halou s parametry 
pro florbal, minimálně 3 hřišti na malou kopanou, kuželnou a zázemím pro ubytování 

mailto:ustredi@orel.cz
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Přihláška k pořádání ústřední sportovní akce 2010  

Orel jednota/ţupa _______________________ se přihlašuje k pořádání ústřední akce Orla.  

SPORT A KATEGORIE:   
Napište druh sportu a kategorii 

DRUHÝ NÁZEV:   
můţete navrhnout vlastní název akce (memoriál, pohár apod.) 

DATUM :   
termín dle kalendáře TVR 

MÍSTO (PŘESNÁ 

ADRESA):  

 

uveďte přesnou adresu sportoviště 

ŘEDITEL AKCE:   
uveďte jméno ředitele akce a kontakt 

HLAVNÍ ROZHODČÍ:   
uveďte jméno hlavního rozhodčího akce a kontakt 

ČASOVÝ POŘAD   

uveďte, zda je v plánu mše svatá nebo duchovní slovo a kdo tuto duchovní část povede 

MAX. POČET:   
uveďte maximální počet druţstev nebo soutěţících, kteří mohou startovat 

CHARAKTERISTIKA 

SPORTOVIŠTĚ  

 

popište sportoviště údaji, které jsou relevantní pro daný sport  (rozměry, počet drah, počet hřišť, povrch) 

FINANCE  

uveďte předpokládané výdaje na vámi pořádanou akci 

MATERIÁLNÍ VÝDAJE   

NÁKUP SLUŢEB   

NÁJEMNÉ   

OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE   

CELKEM   

POŢADAVKY NA ÚSTŘEDÍ:   

uveďte  Vaše poţadavky na ústředí 

 

 
 

Razítko a podpis jednoty 
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Ekonomické informace 

Vyhlášení programů státní podpory sportu v roce 2011 v 
orelských župách a jednotách 

  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) konečně Programy státní 
podpory sportu pro rok 2011. 
  
Celý materiál naleznete na www.orel.cz/dokumenty nebo 
na http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011 
  
Předkládáme Vám přehled těch z vyhlášených programů, na které mohou orelské župy 
a jednoty předložit žádosti o státní dotaci prostřednictvím ústředí Orla o. s.   
Program III – Všeobecná sportovní činnost 
1. Sport pro všechny 
          Podpora je určena na: 

a) pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 let, 
otevřené 
sportovní akce, včetně jednorázových kampaní, pohybové aktivity občanů starších 
60 let, 
b) vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení v oblasti sportu pro 
všechny, mimo trenérů a rozhodčích sportovních svazů, 
c) významné mezinárodní akce v oblasti sportu pro všechny 

  
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 
Účelové zaměření: 
1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle 
zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu NNO. 
2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní 
činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO. 
3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě 
reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních 
předpisů1 nebo dlouhodobém nájmu NNO. 
  
Podpora je neinvestičního charakteru. Z tohoto důvodu nelze zaměňovat za investiční 
projekt ve vazbě na zvyšování hodnoty majetku. 
  
Letošní rok je možné podávat také žádosti sami za sebe jednotlivými jednotami, či 
župami s následujícími podmínkami: 

 Žadatelem je občanské sdružení, zajišťující celoroční sportovní činnost nebo realizující 
otevřené a jednorázové sportovní akce. 

 Žádost nesmí být podána duplicitně. Podání žádosti může být pouze jedenkrát a to 
přes zastřešující sdružení nebo samostatně jako žádost občanského sdružení. 

http://www.orel.cz/dokumenty
http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011
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 Žadatelem je občanské sdružení, které vlastní sportovní zařízení nebo má platnou 
dlouhodobou nájemní smlouvu uzavřenou na celoroční činnost na dobu minimálně 
10 let, s platností od roku podání žádosti. 

  
Pokud se rozhodnete podávat žádosti na jednotlivé programy na podporu sportu 
samostatně za jednotu (župu) informujte nás o této skutečnosti. Současně si zvažte, 
jaké jsou reálné šance na získání dotací oproti podání skrze ústředí. 
  
OBECNÉ ZÁSADY A POKYNY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ prostřednictvím ústředí Orla 
o.s. 
(platné pro programy III. A IV.) 

1. žádosti o poskytnutí státní dotace musí být zpracovány formou projektů na přede-
psaných formulářích. Oba formuláře jsou též ke stažení 
na http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html?sekce=13  

2. žádosti o státní dotace podávají orelské župy pouze prostřednictvím ústředí Orla. Žá-
dosti o státní dotace podávají orelské jednoty pouze prostřednictvím organizačně 
příslušné orelské župy. Na žádosti předložené ústředí Orla přímo orelskými jednotami 
nebude brán zřetel. 

3. orelské župy předloží na ústředí Orla Žádost vždy ve všech bodech vyplněnou: 
 1x projekt župy za věcně shodný souhrn projektů jim organizačně příslušných 

jednot -  ! pro každý program zvlášť! 
 kopie projektů jednot (pro každý program zvlášť) tvořících projekty župy 
 přílohou žádosti jednoty pro program IV je kopie dokladu o vlastnictví (výpis 

z LV) nebo kopie nájemní smlouvy. !!!  Upozornění: nájemní smlouvu nelze 
uzavírat s obchodní společností nebo fyzickou osobou. !!! 

 v rámci vyhlášených programů nelze uplatňovat požadavky na investiční dota-
ce 

4. dotace na schválené projekty III. a IV. se poskytují do výše 70% rozpočtových výdajů 
5. finanční prostředky mohou být poskytovány pouze těm župám a jejich prostřednic-

tvím těm jednotám, které svojí činností budou realizovat stanovené účely v jednotli-
vých oblastech, definovaných ve vyhlášených programech na rok 2011, a které řádně 
vyúčtuj í dotace z roku 2010 

6. schvalování dotace se bude řídit Metodikou přerozdělení dotací orelským župám 
schvalovanou Ústřední radou 

7. na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na uvedené programy není právní nárok 
8. neúplné žádosti (žup i jednot), které nesplňují základní kriteria a požadavky, nebudou 

projednávány 
9. informaci o schválených projektech a výšce dotací obdrží župy po rozhodnutí jarního 

zasedání Ústřední rady Orla 2010 
10. uzávěrka podání žádostí o neinvestiční státní dotaci v roce 2010 je pro orelské župy 

ke dni: 
10. října 2010 na adrese: Orel o. s. ústřední sekretariát; Pellicova 2c; 602 00 Brno 
  
Podpora materiálně technické základny sportu programové financování pro rok 2011 
– (investiční dotace) 
  

http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html?sekce=13
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 Kompletní podmínky pro podání žádosti s podmínkami jsou na 
adrese: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011 
  
U investičního programu budou podávat žádosti o dotace jednotlivé jednoty samy za 
sebe. Ústředí Orla bude jednotám, které o to požádají, zajišťovat potřebný servis a 
poradenství v rámci svých možností.  
Součástí žádosti je i vyjádření ústředí Orla. Pro vystavení tohoto vyjádření je nutné 
dodat do 15. října 2010 na ústřední sekretariát Orla kopii investičního záměru akce.  
 
 

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011
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Čerpání neinvestičních dotací v roce 2010 
  
V těchto dnech jednotlivé župy a jednoty čerpají přiděné neinvestiční dotace a protože se občas 
potýkáme s nesrovnalostmi a nedorozuměními, přináším vám v následujících řádcích malé shrnutí: 
  
Žádost o převod neinvestiční dotace 
V příloze rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace  "Žádost o převod" dotace jsou na druhé straně 
uvedeny pravidla, kde se mimo jiné píše: 
2.        Ústřední sekretariát prověří úplnost a správnost dokladů a převede 70% částky uvedené v 
dokladech (v souladu s podmínkami Rozhodnutí) na účet orelské župy, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od předložení ŽÁDOSTI O PŘEVOD. 
3.        Ústřední sekretariát nepřevede dotaci za akci, která nesplňuje účel stanovený příslušným 
Programem a dále za ty doklady, které budou v rozporu s obecně platnými předpisy, zejména 
zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a se zněním podmínek Rozhodnutí. Ústřední 
sekretariát vrátí orelské župě doklady  s příslušným vyjádřením. 
  
Od praxe minulých let se liší systém vyplácení tím, že je vypláceno 70 % částky uvedené na 
dokladech. Znamená to především usnadnění administrativy, kdy již nebude nutné, aby jednoty a 
župy dodatečně v lednu předkládaly znovu vyúčtování a doklady hrazené z vlastních zdrojů.  
V případě neshod v dokladech je uplatňován bod 3 pravidel čerpání.  Pokud jsou všechny doklady v 
pořádku, přijde (většinou elektronicky) na čerpající jednotu a župu "Interní sdělení" o schválení 
proplacení částky. Toto interní sdělení je vystavováno automaticky Informačním systémem Orla a je 
současně slouží jako pokyn účetní k provedení platby z účtu ústředí Orla. Platba se provádí na číslo 
účtu, které je uvedeno v  žádosti o převod, to může být i číslo účtu příslušné jednoty. 
  
Doklady 
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, které určuje zákon o DPH ve svém ustanovení § 
28. Jistě je možno použít i zjednodušený daňový doklad, popř. jiný doklad, ze kterého je však patrné, 
jaké plnění bylo poskytnuto a za jakou cenu s tím, že bude zřejmé, že cena byla zaplacena. 
Citace Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: 
Běžný daňový doklad musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, 
sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, 
sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od 
data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona, 
l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích. 

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat 
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, 
sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
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c) evidenční číslo daňového dokladu, 
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
e) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve, 
f) základní nebo sníženou sazbu daně, 
g) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelného plnění celkem. 

  
Současně je třeba doložit uhrazení příslušné částky z běžného účtu nebo v hotovosti, vždy 
prokazatelně do daného data (30,.11.2010) a to na základě daňového dokladu (viz předchozí), jehož 
příjemcem je jednota/župa, která musí být přesně v dokladu označena. Za takové doklady není 
možné považovat doklady, které jsou směrovány např. na předsedu jednoty/župy, na část jednoty 
(např. oddíl fotbalu) nebo dokonce na nějakou jinou osobu. 
  
Zejména u programu VIII. Údržba a provoz je nutno, aby byl doklad průkazný a obsahoval popis 
dodávky či služby. Není možné uznat např. tyto texty : 
• na základě Vaší ústní objednávky účtujeme částku … 
• na základě dohody fakturujeme částku …. 
Naopak je nutné, aby text (smlouva nebo přílohy) obsahoval zásadní skutečnosti, zejména: 
a) popis služby, aby bylo vyloučeno, že jde o investici, např. za práce na údržbě plotu, nebo udržovací 
práce na fotbalovém hřišti, apod., 
b) soupis prací (nejlépe rozpis položek stavebního rozpočtu), aby bylo možné vyhodnotit rozsah prací 
a porovnat možnou cenu, tedy v podstatě určení jednotlivých prací, či spotřeby materiálu, 
c) uvést podle čeho byla stanovena cena, např. podle ocenění stavebních prací, speciální stavební 
ceníky, apod. 
  
Rozlišování co je údržba majetku  a co už je investice je na delší řádky a bylo popsáno v minulém čísle 
zpravodaje, proto vás odkážu na již zpracované materiály, které najdete na našich internetových 
stránkách: http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html?sekce=13 
  
  
Václav Šmoldas 

http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html?sekce=13
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Školení hlavních vedoucích táborů 
s akreditací MŠMT 

Školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a absolventi školení 
obdrží potvrzení o kvalifikaci Hlavní vedoucí tábora. Tato kvalifikace sice zatím není pro naše 
jednoty a naše tábory povinná, ale určitě je výrazem a jedním z předpokladů kvality daného 
tábora .  
Pořadatel : Rada mládeže Orla  
Datum konání : pátek 26.11. (začátek v 17 hodin) - neděle 28.11.2010 (ukončení kolem 12 
hodin)  
Místo konání :  Orlovna Žďár nad Sázavou, Libická 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
www.orlovna.cz 
Přihlášky:  přiloženou návratkou do 16.11.2010 na adresu: Orel – ústřední sekretariát 
Pellicova 2c 602 00 Brno, fax: 543 244 882, e-mail: ustredi@orel.cz ,  
Podmínky pro účastníky:  

 ročník 1992 a starší  

 školení je určeno všem, kteří jezdí na orelské tábory jako vedoucí nebo asistenti, 
především potom je určeno pro hlavní vedoucí táborů 

 počet účastníků je omezen na maximálně 35,  

 počet účastníků z jedné jednoty není omezen, v případě většího zájmu bude nutné 
omezit počty účastníků z jedné jednoty 

 podmínkou účasti je členství v Orlu  

 školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, úspěšní 
absolventi školení obdrží osvědčení o absolvování odborné přípravy ke kvalifikaci 
Hlavní vedoucí dětských táborů  

Program:  
pátek 26. listopadu 2010: 
17:00 – 18:30 – Úvod a Základní právní předpisy  
18:30 – 21:00 - Práva a povinnosti provozovatele a organizátora  
sobota 27. listopadu 2010: 
9:00 – 11:15 – Pravidla bezpečnosti a hygienické předpisy + základy zdravovědy 
11:15 – 12:00 - Personální práce na táboře  
14:00 – 15:30 – Pedagogické a psychologické znalosti  
15:30 – 17:00 – Ekonomika a hospodaření tábora  
18:00 – 21:00 – Programová a organizační příprava tábora  
neděle 28. listopadu 2010: 
07:30 – mše svatá v kostele sv. Prokopa 
09:00 – 10:00 – výchova ke křesťanským hodnotám  
10:30 – 12:00 – sport na táboře  
12:15 – 13:00 – závěrečný test  
 
Vedení školení:  
garanti jednotlivých odborných sekcí:  
Ladislav Kotík – sekce Právo  
Mgr. Petra Kratěnová – sekce Pedagogika a psychologie 

mailto:ustredi@orel.cz
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Eliška Vecheta – sekce Program tábora a organizace  
Mgr. Gabriela Brtníková  – sekce Sport na táboře 
MUDr. Martina Dobrovolná – Zdravověda, hygiena 
  
Účastnický poplatek:  
cena 250 Kč (dotovaná cena pro členy Orla), bude zaplacen na místě, účastnický poplatek 
zahrnuje ubytování, stravování a materiály  
 
Ladislav Kotík, gen. sekretář 


