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Směrnice č. 8 ústředí Orla 

Pokyny pro registraci do Orla 

  Základní ustanovení  

1. Registrací se rozumí záznam člena v ústřední evidenci Orla, který stanoví jeho členství 
v určité jednotě. Směrnice stanovuje pravidla dle § 5., § 6, § 7, § 8 a § 9 platných 
stanov Orla. 

2. Ústřední sekretariát vydá jednotě doklad o zápisu do seznamu členů. Na žádost člena 
vydá ústřední sekretariát členovi členský průkaz, jehož součástí je fotografie člena.  
Členovi do 6 let se vystavuje členský průkaz bez fotografie. Člen smí být registrován 
pouze v jedné jednotě Orla. 

3. Dokladem o registraci je Potvrzení o zápisu do seznamu členů, vydaném ústředním 
sekretariátem příslušné jednotě.  

Podklady pro registraci  

1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis „Přihláška  do 
Orla“.  

Přihláška obsahuje následující údaje:  

a. jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození  
b. PSČ, adresa bydliště 
c. přesný název jednoty, ve které vznikne členství  
d. souhlas jednoty s přijetím, který je vyjádřen podpisem statutárního zástupce a 

razítkem jednoty,  
e. u členů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce nebo  
f. u členů starších 15 let podpis člena 
g. informaci, zda člen požaduje vystavit čl. průkaz 

Členství v Orlu vzniká na základě §7 stanov Orla rozhodnutím rady jednoty po 
předložení písemné přihlášky. Členství v Orlu vzniká okamžikem schválení žádosti o 
členství radou jednoty. O přijetí člena musí být na zasedání rady proveden zápis. 
Přihláška se do 15 dnů po schválení radou jednoty zasílá ústřednímu sekretariátu Orla 
v jednom vyhotovení. V případě, že člen požaduje vystavit čl. průkaz, přiloží svou 
fotografii velikosti 3,5 × 4,5 cm (pasová) odpovídající jeho podobě a věku. Fotografie 
je na rubové straně označena jménem člena. Za řádné vyplnění a odeslání  přihlášky k 
registraci a pravdivost všech údajů odpovídá statutární orgán jednoty.  

Registrace je prováděna bezúplatně.  

2. Na základě došlých podkladů pro registraci ústřední sekretariát vydá jednotě doklad 
o zápisu do seznamu členů. Na žádost člena vydá ústřední sekretariát členovi členský 
průkaz. 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.  
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Členský průkaz  

1. Členským průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy, řády a 
propozicemi Orla.  

2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo tak závažnému poškození členského průkazu, že 
jsou podle něj identifikace člena a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu 
nemožné nebo značně obtížné, požádá člen prostřednictvím jednoty o vydání 
duplikátu.  

3. O vydání duplikátu požádá jednota  se stručným zdůvodněním, a to i v případech, kdy 
o jeho vydání žádá v důsledku změny jména nebo příjmení člena.  

4. V případech uvedených v odst. 2 a 3 zašle jednota na ústřední sekretariát Orla také 
dosavadní členský průkaz (pokud nebyl ztracen).  

Změny v registraci  

1. 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. 

Zrušení registrace  

1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřská jednota člena. Důvody 
zániku členství jsou uvedeny v §9 stanov Orla. Jednota je povinna o zrušení registrace 
požádat písemnou formou  na formuláři „žádost o zrušení registrace“.  

2. 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. 

3. Dojde-li k zániku jednoty dle §32 odst.10) zrušuje se dnem zániku jednoty  rovněž 
registrace všech členů jednoty, kteří nepožádali dle §7 odst.6 o přestup do jiné 
jednoty,  

Tyto pokyny byly schváleny na zasedání Ústřední rady Orla dne 26.4.2014 

                                                                                              Ing. Stanislav Juránek 
                                                                                                      starosta Orla           


