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Návrh změny stanov 

NÁVRHY NA ZMĚNU STANOV ORLA   

JEDNÁ SE POUZE O SUMÁŘ DODANÝCH NÁVRHŮ!!! 

 

NAVRHOVATEL: LADISLAV KOTÍK  

Popis problému: 

Jedná se o změny, které byly již schváleny VP a částečně i ÚR. Při schvalování na jarní ÚR 
2010 ovšem nebyla 90 % většina.  §3 může navíc měnit  pouze sjezd.  

Zdůvodnění:  

Současný systém vybírání příspěvků je v určitých bodech nelogický, protože umožňuje 
členovi zaplatit příspěvek až po konání členské schůze a také poté, co má jednota 
povinnost odeslat finance na župu a potažmo na ústředí 

Nový systém by mohl fungovat takto:  

 Jarní ÚR stanoví členské příspěvky 

 Jednoty dostanu výběrní listiny do konce října 

 Do konce listopadu mají členové povinnost zaplatit příspěvek 

 Jednoty mají možnost odhlásit členy do konce prosince 

 Na základě stavu k 1. 1. jsou jednoty povinny odvést členské příspěvky na župy 

 

§3, odst. 6, bod 3 zní  

vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku do 30. listopadu 
předcházejícího kalendářního roku, 

 

§31, odst. 1 zní:  

Z jednání všech orgánů Orla se pořizují zápisy a usnesení. Přílohu zápisu tvoří 
prezenční listina. Zápis podepisuje zapisovatel, starosta nebo předseda 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 na ústřední sekretariát.  
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NAVRHOVATEL: VÁCLAV LEDNICKÝ  

 

ČLENSTVÍ - § 3  

1 Vznik členství 

 a)  Stávající změní: 

Členem Orla se může stát každý, kdo souhlasí s těmito stanovami. 

Navrhované znění: 

Členem Orla se může stát každý, kdo se zavazuje respektovat tyto stanovy. 

 

Zdůvodnění: nelze připravit takový dokument, se kterým bude ve všech 

podrobnostech souhlasit 100% našich členů, ale přesto pokud většina odsouhlasí text 

těchto stanov a chci být členem této organizace, mohu je pak následně respektovat a řídit se 

jimi. Podle stávajícího znění by ti, kteří nesouhlasí se zněním některého ustanovení, nemohli 

být členy Orla. 

 

6 Zánik členství 

c) Stávající znění: 

 vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku do 30.listopadu běžného 

roku, 

Navrhované znění: 

 vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku v souladu s platnou směrnicí či 

organizačním pokynem pro placení členských příspěvků, 

 

 Zdůvodnění: ukázalo se, že někteří členové zneužívají tohoto znění a bez placení 

příspěvků mohou využívat členských výhod po dobu jedenácti měsíců a pak teprve 

jejich členství zanikne. Přitom jednota za ně musí zaplatit členské příspěvky za celý 

kalendářní rok. Vydáním směrnice či organizačních pokynů pro výběr členských 

příspěvků, které jsou v kompetenci Ústřední rady, o termínu placení pak může 

rozhodnout Ústřední rada, a ta může tuto pravomoc takto delegovat i na jednoty, 

které zajišťují výběr členských příspěvků – viz 

 § 27 g). 

 

e) Stávající znění: 

zánikem mateřské jednoty 
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Navrhované znění: 

 zánikem mateřské jednoty, pokud nepožádá o přestup do jiné jednoty podle bodu 5) 

 

Zdůvodnění: podle stávajícího znění by ten, kdo by chtěl být i nadále členem Orla, by 

musel po zániku mateřské jednoty požádat o přijetí do Orla v jiné jednotě. 

Navrhovaná úprava by jeho členství nerušila a zjednodušila proces pokračování jeho 

členství. 

  

ÚSTŘEDNÍ SJEZD - § 8  

2) Delegáti ústředního sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou: 

 c) Stávající znění:  

  delegáti žup zvolení župními sjezdy 

 Navrhované znění: 

  delegáti žup zvolení župními sjezdy podle klíče stanoveného ústřední radou 

  

 Zdůvodnění: počet volených delegátů sjezdu není ve stanovách řešen 

 

Návrh br.Holčíka: vynechat bod b), tj. členové ústředních odborných rad – pak znění celého 

odst. 2) bude: 

 

 Delegáti ústředního sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou: 

  a)   členové ústřední rady 

b) delegáti žup zvolení župními sjezdy podle klíče stanoveného ústřední 

radou 

Zdůvodnění br. Holčíka: Ústřední odborné rady jsou poradními a pomocnými orgány ústřední 
rady a výkonného předsednictva. Metodicky řídí činnost Orla ve svěřené oblasti. Když jsou 
pomocnými orgány, jak mohou rozhodovat o zásadních věcech. Co se týká sjezdu Orla, ať jsou se 
stejným pověřením jako členové ústřední revizní komise. 

 

3) Stávající znění: 

Ústřední sjezd svolává ústřední rada nejméně jednou za 4 roky, 

nejpozději 30 dnů před jeho konáním. 

Navrhované znění: 
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 Ústřední sjezd svolává ústřední rada svým usnesením nejméně jednou za 4 

roky, nejpozději 30 dnů před jeho konáním. Toto usnesení musí obsahovat 

důvody a body programu, pro které je svoláván. 

 

Zdůvodnění: Druhá věta je nyní zařazena pod bod 4), ale důvod svolání sjezdu a jeho 

program musí být v usnesení pro svolání nejen mimořádného sjezdu, ale 

každého sjezdu. V první větě je doplněn způsob svolání sjezdu (usnesením). 

 

4) Stávající znění: 

V případě žádosti nejméně jedné třetiny žup, reprezentujících nejméně 

jednu třetinu členské základny Orla, je ústřední rada povinna svolat 

mimořádný ústřední sjezd  nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, 

s termínem konání do 60 dnů od obdržení žádosti. Usnesení o svolání 

ústředního sjezdu musí obsahovat důvody a body programu, pro které je 

svoláván. 

Navrhované znění: 

 V případě žádosti nejméně jedné třetiny žup, reprezentujících nejméně jednu 

třetinu členské základny Orla (podle evidence k 31.12. příslušného minulého 

roku), je ústřední rada povinna svolat mimořádný ústřední sjezd  nejpozději do 

15 dnů od obdržení poslední žádosti, která naplňuje skutkovou podstatu pro 

svolání mimořádného sjezdu, s termínem konání do 60 dnů od obdržení 

žádosti.V úvahu se berou žádosti, zaslané mezi dvěma řádnými zasedáními 

ústřední rady. Žádosti podávají župní rady svým usnesením - rozhodné je 

datum doručení tohoto usnesení na ústředí Orla. Toto usnesení musí 

obsahovat důvody, pro které je svolání mimořádného ústředního sjezdu 

požadováno. 

 

Zdůvodnění: Proti stávajícímu znění je upřesněno kritérium počtu jedné třetiny 

členské základny, která je pohyblivá a tento počet by mohl být předmětem 

pochybností pro důvod svolání mimořádného sjezdu. Dále je upřesněn 

způsob a forma podávání žádosti a také upřesněno období, které je 

rozhodující pro důvod svolání mimořádného sjezdu. Tj. mezi dvěma řádnými 

zasedáními ústřední rady. 

 

5) d)  Stávající znění: 

volba starosty Orla a místostarostů Orla 

Navrhované znění: 

 volba starosty Orla, místostarostů Orla a dalších členů výkonného 

předsednictva a také jejich náhradníků (dle schváleného volebního řádu). 
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Zdůvodnění: Podle stávajícího znění je většina výkonného předsednictva volena 

jinými orgány než ústředním sjezdem. Výkonné předsednictvo je odpovědné 

za svou práci sjezdu, proto má sjezd pravomoc zvolit do něj své zástupce. 

 

Návrh br.Holčíka: doplnit tento bod o větu: Volbu starosty Orla nanejvýš na dvě 

následující volební období. 

 

Zdůvodnění: 

V ústavách států, nejen České republiky je tato podmínka často uváděna. Má mnoho do sebe. 
Pokud jeden člověk vykonává  velmi dlouho jednu čelní funkci, buď jej to tělesně i duševně 
zdeptá, nebo si zvykne méně dělat a předat větší část své zodpovědnosti na své podřízené. Máme 
za to, že toto byl jeden ze zádrhelů činnosti Orla v poslední době. 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA - § 9 

3b)  Stávající znění: 

schvalovat změny stanov mimo § 1 odst. 1 a 2, §2, §3, §4, §8, §9 většinou 

90% přítomných členů ústřední rady, 

 

     Navrhované znění:  

schvalovat změny stanov mimo §1 odst. 1 a 2, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, 

§10, §11, §16 většinou 90% přítomných členů ústřední rady, 

  

Zdůvodnění: rozšířen okruh ustanovení, která spadají do kompetence    ústředního 

sjezdu o §, které určují pravomoci ústředních orgánů a nemusí být měněny 

v období mezi sjezdy. 

 

Doplnit bod 3r): vymezuje území působení jednotlivých žup. 

 

Zdůvodnění: ve stanovách není tato pravomoc určena. 

 

VÝKONNÉ PŘEDSEDNICTVO - §10  

1) Stávající znění 3.věty: 



XV. sjezd Orla  3) Stanovy 

- 6 - 

Návrh změny stanov 

Výkonné předsednictvo tvoří starosta Orla, místostarostové Orla, 

předsedové ústředních odborných rad, místopředseda tělovýchovné 

rady a generální sekretář. 

 

Navrhované znění: 

 Výkonné předsednictvo tvoří starosta Orla, místostarostové Orla a další 

členové výkonného předsednictva, kteří jsou voleni ústředním sjezdem. 

 

Zdůvodnění: zaručuje kontinuitu a neměnnou strategii činnosti předsednictva mezi 

ústředními sjezdy. Dle stávajícího znění změny v odborných radách a ve 

funkcích jejich předsedů mohou přehlasovat funkcionáře zvolené ústředním 

sjezdem. 

Br.Holčík se k tomu přidává se zdůvodněním: Členové ústředních odborných rad  jsou 
poradními a pomocnými orgány ústřední rady a výkonného předsednictva. Metodicky řídí 
činnost Orla ve svěřené oblasti. Jsou-li pomocnými orgány, jak mohou rozhodovat o zásadních 
věcech.  

Co se týká účasti na zasedáních ano, ale ať jsou zde se stejným pověřením jako členové ústřední 
revizní komise. 

Generální sekretář je jmenován výkonným předsednictvem a jím je také honorován. Jemu 
zodpovídá za svoji činnost a je jím řízeno. To znamená, že svoji činnost vykonává v rámci 
pověření od výkonného předsednictva, nic víc. Tím se nic nemění na par. 15, zastupování Orla. 

 

2) e)  Stávající znění: 

jmenuje generálního sekretáře a jeho zástupce 

 

Navrhované znění: 

 jmenuje generálního sekretáře na základě výběrového řízení 

 

Zdůvodnění návrhu: upřesnění způsobu obsazení této funkce, zástupce je určen 

podle bodu f). 

 

i)  Stávající znění: 

jmenuje ze sjezdem zvolených místostarostů prvního místostarostu Orla 

 

 Navrhované znění: 

  volí ze sjezdem zvolených místostarostů prvního místostarostu Orla 



XV. sjezd Orla  3) Stanovy 

- 7 - 

Návrh změny stanov 

 

 Zdůvodnění návrhu: upřesnění způsobu obsazení této funkce. 

 

ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY - § 11  

Návrh br.Holčíka: 

Par. 11 zní: 

1. Jsou poradními a pomocnými orgány ústřední rady a výkonného předsednictva. 
Metodicky řídí činnost Orla ve svěřené oblasti. 

 

Navrhuji rozšířit o: 

2.  Předsedové ústředních odborných rad a místopředseda tělovýchovné rady mají právo zúčastnit 
se zasedání ústřední rady a výkonného předsednictva. Jednání sjezdu se mohou účastnit všichni 
členové ústředních odborných rad. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. 

 

Zdůvodnění: 

Členové ústředních odborných rad jsou (nebo mají být) odborníky v oblasti kde pracují. Je 
vhodné, aby se zúčastňovali zasedání ústředních orgánů a svými návrhy upozornili rozhodující 
orgány na možné chyby, případně jim osvětlili své návrhy a doporučení. 

 

ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE - § 12  

1) Stávající znění: 

Je volena ústředním sjezdem. 

 

Navrhované znění: 

Je volena ústředním sjezdem a tomu je také za svou činnost zodpovědná. 

 

2) Stávající znění: 

Kontroluje hospodaření a účetnictví ústředí Orla. Dozírá na řádný výkon 

revizních komisí nižších organizačních stupňů. Na základě usnesení 

ústřední rady nebo výkonného předsednictva může provést revizi v župě 

či jednotě. 

 

      Navrhované znění: 
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Kontroluje hospodaření a účetnictví i činnost (v souladu se stanovami) ústředí 

Orla, dozírá na řádný výkon revizních komisí nižších organizačních stupňů. . 

Na základě usnesení ústřední rady nebo výkonného předsednictva může 

provést revizi v župě či jednotě. Je ve své kontrolní činnosti nezávislá. 

 

3) Stávající znění: 

Nejméně 2x v roce je povinna vykonat revizi účetnictví a hospodaření 

Orla. O výsledku podá zprávu na nejbližším zasedání ústřední rady. 

V případě potřeby podá i návrhy na vhodná řešení. 

 

Navrhované řešení: 

Nejméně 2x v roce je povinna vykonat revizi účetnictví a hospodaření Orla. 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. 

 

Zdůvodnění návrhu: Kontrolní orgán každé organizace musí být nezávislý a odpovídá 

tomu, kdo jej ustanovil. Rozšíření její kontrolní činnosti  i na soulad práce 

všech orgánů Orla se stanovami. 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORLA - § 16  

Stávající znění: 

1) Statutárním orgánem Orla je starosta Orla, první místostarosta a generální 

sekretář Orla. 

2) Jménem Orla jedná a podepisuje starosta Orla, první místostarosta Orla a 

generální sekretář Orla, a to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a 

zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy kteříkoliv dva 

z uvedených statutárních orgánů společně. 

 

Navrhované znění: 

1) Statutárním orgánem Orla je starosta Orla a  první místostarosta.  

2) Jménem Orla jedná a podepisuje starosta Orla, první místostarosta Orla,  a to 

každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy musí 

jednat a podepisovat vždy oba dva. Jejich rozhodnutí musí být v souladu se 

stanoviskem výkonného předsednictva. Generální sekretář může být výkonným 

předsednictvem pověřen k zastupování Orla před orgány státní správy a 

v bankovním styku.  

 



XV. sjezd Orla  3) Stanovy 

- 9 - 

Návrh změny stanov 

Zdůvodnění návrhu: Změna  zabraňuje v překračování pravomocí vrcholových 

funkcionářů Orla, jejich rozhodnutí nebyla vždy v souladu se stanoviskem 

výkonného předsednictva nebo byla schvalována dodatečně. Generální sekretář 

není volený ústředním sjezdem ani ústřední radou, může vykonávat jen ty činnosti, 

kterými je ustavujícím orgánem pověřen. 

 

ŽUPNÍ SJEZD - § 18  

2)     Stávající znění 2. a 3. věty: 

V případě žádosti nejméně jedné čtvrtiny jednot je župní rada povinna 

svolat mimořádný župní sjezd nejpozději do 25 dnů od obdržení 

podnětu.Usnesení mimořádného sjezdu musí obsahovat body programu, 

kvůli kterým je župní sjezd svolán. 

 

Navrhované znění: 

V případě žádosti nejméně jedné čtvrtiny jednot je župní rada povinna svolat 

mimořádný župní sjezd nejpozději do 25 dnů od obdržení podnětu – předložen 

zástupci jednot na jednání župní rady nebo písemným usnesením rady 

jednoty zaslaným do sídla župy před zasedáním župní rady. Usnesení o 

svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat body programu, kvůli kterým je 

župní sjezd svolán. 

 

Zdůvodnění návrhu: Upřesnění formy podávání návrhů na svolání mimořádného 

župního sjezdu. Oprava chyby v textu druhé věty. 

 

ŽUPNÍ RADA - § 19  

Návrh br.Holčíka: 

Par. 19, odst. 2 zní: 

Župní předsednictvo tvoří župní starosta, župní místostarosta nebo místostarostové, členové 
župního předsednictva, zvolení župním sjezdem, župní sekretář, předsedové župních odborných 
rad. 

 

Měl by znít: 

Župní předsednictvo tvoří župní starosta, župní místostarosta nebo místostarostové, členové 
župního předsednictva zvoleni župním sjezdem. 

 

Zdůvodnění obdobné jako u par. 10, čl. 1 
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Co se týká župního sekretáře většinou se jedná o některého člena předsednictva zvoleného 
župním sjezdem. Pak není žádný problém. Pokud je jen jmenován, zodpovídá za svoji činnost 
tomu, kdo jej jmenoval. Tím je župní předsednictvo. Nic se tím nemění na par. 23, zastupování 
župy. 

 

ŽUPNÍ REVIZNÍ KOMISE - § 21  

1) Stávající znění druhé a třetí věty: 

Provádí nejméně jednou za rok revizi činnosti a hospodaření župy. O 

výsledku podá zprávu na nejbližším zasedání župní rady. 

 

Navrhovaná změna: 

Provádí nejméně jednou za rok revizi činnosti a hospodaření župy, má právo 

k provedení kontrolní činnosti i v jednotlivých jednotách. O výsledku podá 

zprávu na nejbližším zasedání župní rady, podává zprávu o své činnosti na 

župním sjezdu. 

 

Zdůvodnění: Doplnění, rozšíření pravomocí a povinností. 

ŽUPNÍ ODBORNÉ RADY - § 22  

Návrh br.Holčíka: 

Par. 22 zní: 

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 jejich 
jednot. 

 

Navrhujeme rozšířit o: 

 2)    Předsedové župních odborných rad mají právo zúčastnit se zasedání župní rady a 
župního předsednictva. Jednání župního sjezdu se mohou zúčastnit všichni členové 
odborných rad. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. 

 

Zdůvodnění: 

Obdobně jako u par. 11. 

Jsou-li předsedové župních odborných rad zvolenými členy župního předsednictva, vystupují při 
zasedání z titulu své funkce. 
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY ŽUPY - § 24  

Stávající znění: 

1) Statutárním orgánem župy je starosta župy,  místostarosta župy a 

sekretář župy. 

2)  Jménem župy jedná a podepisuje starosta župy,   místostarosta župy 

a sekretář župy, a to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a 

zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy 

kteříkoliv dva z uvedených statutárních orgánů společně. 

 

Navrhované znění: 

1)  Statutárním orgánem župy je starosta župy a  místostarosta župy.  

2)  Jménem župy jedná a podepisuje starosta župy,  místostarosta župy,  a 

to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, 

kdy musí jednat a podepisovat vždy oba dva. Jejich rozhodnutí musí být 

v souladu se stanoviskem župního předsednictva. Sekretář župy může být 

župním předsednictvem pověřen k zastupování župy před orgány státní 

správy a v bankovním styku.  

 

Zdůvodnění:  Sekretář není volenou funkcí, neměl by být tedy statutárním zástupcem, ale 

jen pověřenou osobou. 

 

JEDNOTA - § 25  

Navrhovaná změna: Doplnit: 

6) Zánik jednoty: 

a) snížením počtu členů pod 6 fyzických osob 

b) neschopnost ustanovit orgány jednoty, tj. radu jednoty a revizní komisi 

c) rozhodnutím min.dvou třetin členů jednoty s hlasovacím právem o 

zrušení jednoty. 

 

Zdůvodnění: § 3 odst. 6e) se zánikem mateřské jednoty počítá, ale není nikde 

definován. 

ČLENSKÁ SCHŮZE - § 26  

1) Stávající znění třetí věty: 

Požádá-li o to nejméně jedna čtvrtina členů jednoty s hlasovacím 

právem, je rada jednoty povinna do 30 dnů svolat členskou schůzi. 
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Navrhované znění: 

Požádá-li o to nejméně jedna čtvrtina členů jednoty s hlasovacím právem 

(písemně adresovanou na radu jednoty – starostu jednoty),  je rada jednoty 

povinna do 30 dnů svolat členskou schůzi. 

 

     Zdůvodnění: Upřesnění způsobu požádání o svolání členské schůze. 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY JEDNOTY - § 30  

 

Obdobná změna jako u stat.orgánů župy – vynechat sekretáře, protože není volenou 

funkcí členskou schůzí. Text jako u § 24, místo „župa“ nahradit „jednota“. 

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ - § 32  

1) Stávající znění (první a poslední věta): 

Z jednání všech orgánů Orla se pořizují zápisy a usnesení. 

Zprávy z členských schůzí jednot jsou zasílány do 15 dnů od konání 

členské schůze příslušnému župnímu předsednictvu. 

 

  Navrhované znění: 

Z jednání všech orgánů Orla se pořizují zápisy, příp.usnesení, ze kterých je 

patrno, co bylo orgánem schváleno, příp.stanoveny úkoly. 

Zápisy, příp.usnesení z členských schůzí jednot jsou zasílány do 15 dnů od 

konání členské schůze příslušnému župnímu předsednictvu, z volebních 

schůzí rady jednoty  také ústřednímu sekretariátu. 

 

  Zdůvodnění: Není nutné psát ze schůzí rady jednoty usnesení, pokud v zápise jsou 

zapsána všechna přijatá opatření. Ústředí musí znát změny ve 

statutárních orgánech jednot po volebních schůzích. 

 

§ 37 

 

Vlajka Orla je nedostatečně definována (kde je umístěno v bílém pruhu logo Orla) – 

schází definice loga Orla (vzor?) 
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§ 40 

 

Majetek Orla je stanovami nedostatečně ošetřen, není řešeno jeho dávání do 

zástavy, co se s ním děje při zániku jednoty? 

 

Zpracoval: Václav Lednický 

18.3.2011 

29.3.2011 doplněny návrhy br.Holčíka 

NAVRHOVATEL: JOSHUA JANŮ  

Návrh na změnu stanov  

 

§ 27 odst. 1 

Rada jednoty řídí činnost jednoty mezi členskými schůzemi. Radu jednoty tvoří starosta jednoty, 
místostarosta jednoty a členové rady zvolení členskou schůzí. Rada jednoty rozhoduje o všech 
záležitostech jednoty, pokud nejsou vyhrazeny vyšším orgánům. Svolává ji starosta jednoty nebo 
jím pověřený člen rady jednoty podle potřeby, nejméně 1x za 3 měsíce. V případě žádosti 
alespoň jedné čtvrtiny členů rady jednoty musí být do 14 dnů svolána mimořádná schůze rady 
jednoty. 

§ 27 odst. 2 písm. k) 

jmenovat sekretáře jednoty ze svého středu na období korespondující s volebním obdobím rady 
jednoty 

 

Odůvodnění 

Podle současného znění stanov nevyplývá z žádného ustanovení, že starosta jednoty, 
místostarosta jednoty či sekretář jednoty (tedy všichni statutární zástupci jednoty) mají v radě 
jednoty hlasovací právo. Pouze v případě starosty (respektive místostarosty, který by mohl být 
považován za zástupce starosty) je řečeno, že radu jednoty svolává a z tohoto pohledu pak je 
logicky její součástí. Dovolím si tvrdit, že v praxi se starosta jednoty i místostarosta jednoty bere 
automaticky jako člen rady jednoty a bylo by vhodné, aby toto bylo ve stanovách jasně řečeno. 
Pro hlasovací právo sekretáře jednoty v radě jednoty už opravdu nenalézám žádné ustanovení, o 
které by se mohlo opřít. Protože je však o sekretáři jednoty řečeno, že může jednat jménem 
jednoty, myslím, že by měl být též součástí rady jednoty. 

Z důvodu, že praxe je pravděpodobně ve většině případů odlišná od ustanovení stanov, dovoluji 
si podat tento návrh na jejich změnu (vyznačen výše). 
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Dle předloženého návrhu je maximální počet členů rady jednoty roven 11 – tj. starosta, 
místostarosta, 9 volených členů rady. Minimální počet je potom 5. 

Myslím, že je užitečné, aby sekretář jednoty byl jmenován radou jednoty ze svého středu. 
V opačném případě by potom mohlo dojít ke dvěma různým situacím, kdy 

a) sekretářem jednoty bude jmenován dosavadní ne-člen rady jednoty 

b) sekretářem jednoty bude jmenován současný člen rady jednoty 

což by celou situaci zbytečně dále mohlo komplikovat zvláště co se týká celkového počtu 
volených členů rady jednoty členskou schůzí. Sekretář jednoty by měl mít důvěru jak členské 
schůze, tak rady jednoty. 
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NAVRHOVATEL: VÍT JŮZA 

Návrh změn Stanov Orla o.s. - navrhovatel Vít Jůza: 

Návrh: Na všech místech stanov, kde je o generálním sekretáři, přidat v odpovídajícím tvaru „a 
jeho zástupce“ - včetně článků o statutárních orgánech a zastupování Orla. 

 

Zdůvodnění: Aby na ústředním sekretariátu by zpravidla vždy přítomen šéf a statutární orgán 
řídící a kontrolující práci sekretariátu a oprávněný podepisovat dokumenty … i generální 
sekretář si musí vybírat dovolenou, jezdit na různá jednání, může onemocnět, a aby v každém 
takovém případě byla práce ústředního sekretariátu ochromena, je nevhodné. Obnáší to 
samozřejmě i to, aby oba byli kompletně zasvěceni do agendy ústředního sekretariátu. Jistě, 
mohl by generální sekretář i jeho zástupce vyřizovat vše nebo jen něco ne z funkce, ale jen na 
základě pověření, vhodnější, jednodušší a funkčnější ovšem je, aby oba byli statutárními orgány 
jmenovanými předsednictvem, a svou funkci vykonávali s plnou pravomocí a odpovědností. 

Naproti tomu nemám námitek, aby se ústřední momentálně tzv. výkonné předsednictvo stalo 
orgánem voleným ústředním sjezdem, a generální sekretář a jeho zástupce se jeho jednání 
účastnili jen s hlasem poradním, pokud by nebyli jeho členy zvolenými ústředním sjezdem. 

 


