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ZÁPIS Z V. VOLEBNÍHO SNĚMU JUNÁKA - PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
 
Pardubice, 25. ledna 2014 
Kašparův sál, Krajský úřad Pardubického kraje, budova C, Komenského nám. 125 

 
1. Zahájení sněmu – skautská hymna 

 

2. Uvítání  

 

Předseda KRJ br. Stejskal přivítal delegáty sněmu a hosty. Sněmu byli účastni tito hosté: 

 zástupci okresního výboru Pardubice Českého svazu PTP-VTNP pod vedením předsedy 

výboru br. Pavla Krátkého; 

 emeritní zpravodaj KRJ pro KD br. Josef Richter, 

 emeritní zpravodaj KRJ pro vodní skauty br. Jaroslav Vondra, 

 místostarosta Junáka br. Petr Vaněk. 

 

Předseda KRJ br. Stejskal informoval delegáty, že se jednání zúčastní i br. Jakub Procházka, 

člen Náčelnictva Junáka a br. Petr Pavlok, člen pracovní skupiny NJ pro přípravu stanov. 

 

Po proslovu hostů proběhlo předání Medaile bronzové Syrinx br. Vladimíru Ráčkovi za 

dlouholetou práci pro kmen dospělých a zdejší krajskou radu. 

 

Předsedajícím sněmu byl br. Jan Stejskal. 

 

3. Informace o počtu delegátů 

 

Celkový počet delegátů, jednak zvolených sněmy nižších jednotek a dále delegátů z titulu 

funkce (tzn. členů KRJ a revizní komise kraje) byl pro V. volební sněm 57. Přítomno po celou 

dobu sněmu bylo 44 delegátů, což je 77 %.  

 

Bylo konstatováno, že sněm je dle čl. 121 Organizačního řádu Junáka (dále jen OŘJ) 

usnášeníschopný. 

 

4. Jednací řád sněmu a program sněmu 

 

Delegátům byl s předstihem předložen Jednací řád sněmu. Žádný z delegátů nepředložil návrh 

na jeho úpravu. 

 

Usnesení 1 

Sněm schvaluje předložený program sněmu. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

V souladu se schváleným jednacím řádem sněmu byl dalším bodem jednání program sněmu. 

Ten byl připraven svolavatelem a poskytnut delegátům jako součást předsněmovních 

materiálů. Žádný z delegátů nepředložil návrh na jeho úpravu. 

 

Usnesení 2 

Sněm schvaluje předložený jednací řád sněmu. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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5. Volba komisí 

 

A. Volební komise 

 

V souladu se schváleným jednacím řádem a OŘJ bylo nutno ještě zvolit členy volební komise. 

Ta podle čl. 226 OŘJ má být pětičlenná a KRJ navrhuje 2 členy – navrženými byli Ladislava 

Marešová a Jiří Dušánek. Vzhledem k tomu, že se ses. Marešová rozhodla kandidovat na 

delegátku VSJ, požádala o uvolnění z funkce členky volební komise. Sněm tedy navrhl z pléna 

další čtyři členy. 

 

Z pléna byli navrženi další členové volební komise: Lukáš Stejskal (Letohrad), Lukáš Stejskal 

(Č.Voda), Jan Brůžek, Jana Dvořáková.  

 

Usnesení 3 

Sněm zvolil za členy volební komise: Jiřího Dušánka, Lukáše Stejskala (Letohrad), 

Lukáše Stejskala (Č. Voda), Jana Brůžka a Janu Dvořákovou. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Volební komise se následně odebrala k poradě za účelem zvolení předsedy ze svého středu; 

předsedou volební komise by zvolen br. Jiří Dušánek. 

 

B. Kandidátní komise 

 

V souladu s OŘJ jmenovala Krajská rada Junáka dne 8. 10. 2013 kandidátní komisi ve složení 

Lukáš Nastoupil, Jan Stejskal, Jan Korbel, Eva Vedmochová, Petra Sýkorová. Kandidátní 

komise zvolila předsedou komise br. Nastoupila. 

 

6. Zpráva kandidátní komise (I.) 

 

Předseda kandidátní komise br. Nastoupil přednesl sněmu zprávu kandidátní a informoval 

sněm o doručených návrzích na kandidáty.  

 

V řádném termínu byly doručeny návrhy: 

 

 Jan Stejskal, Tomáš Vítek na funkci předsedy/místopředsedy KRJ 

 Petra Sýkorová, Jiří Novák na funkci člena KRJ 

 Vladimír Ráček, Hana Skalická, Anna Valouchová na funkci člena RK kraje 

 Tomáš Vítek, Eva Vedmochová, Vlasta Kubíková na funkci delegáta Valného sněmu 

Junáka 2014 

 

Návrhy, které byly podány po termínu pro podání řádných návrhů: 

 

 Ladislava Marešová na delegátku Valného sněmu Junáka 2014 

 

Na základě zkušeností z minulého volebního období KRJ podává svým usnesením ze dne 11. 

12. 2013 č. IV/74 sněmu návrh, aby sněm volil 2 volené členy KRJ . 

 

Usnesení 4 

Sněm schvaluje, že dle čl. 108 OŘJ  bude volit právě 2 členy KRJ. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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Následovalo rozhodnutí sněmu o vyhlášení času pro podání pilných návrhů. V souladu 

s aktuálními podmínkami byl čas stanoven pro pilné návrhy stanoven do 11:00 hod. 

 

Usnesení 5 

Sněm schvaluje lhůtu pro podání pilných návrhů do 11,00 hod. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Písemné pilné návrhy přijímali členové kandidátní komise sněmu. 

 

7. Zprávy o činnosti KRJ  a revizní komise za uplynulé funkční období 

 

Všichni delegáti sněmu obdrželi současně s pozvánku elektronickou verzi zprávy vedení 

Krajské rady Junáka Pardubického kraje za volební období 2011 – 2013. 

 

K této zprávě přednesli přítomným delegátům bližší komentář předseda KRJ br. Stejskal a 

místopředseda KRJ br. Vítek. 

 

Komentáře ke zprávy o činnosti KRJ za uplynuté funkční období byl podán v tomto pořadí: 

 Struktura jednání KRJ, četnost – br. Stejskal 

 Vývoj členské základny – br. Vítek 

 Finanční záležitosti, dotace a granty – br. Stejskal 

 Akce pořádané krajem – br. Vítek 

 Dlouhodobé projekty kraje (Stříbrná řeka, ekologická výchova, VŠ rovering 

v Pardubicích) – br. Stejskal, br. Vítek 

 

Br. Stejskal zároveň upozornil delegáty sněmu, že v přeložené zprávě jsou uvedeny detailní 

informace o hospodaření kraje za uplynulé období. 

 

Závěr zprávy patřil vyhodnocení splnění předvolebního programu vedení KRJ pro uplynulé 

funkční období a informace o nových cílech na nadcházející funkční období. 

 

Zprávu revizní komise kraje následně podal br. Ráček, předseda RK kraje. 

 
8. Zpráva kandidátní komise (II.) 

 

Předsedající sněmu předal slovo předsedovi kandidátní komise br. Nastoupilovi a požádal jej o 

zprávu o doručených pilných návrzích. Bylo konstatováno, že byly doručeny pilné návrhy 

pouze na delegáta Valného sněmu Junáka. Na tuto funkci se rozhodli kandidovat tito 

činovníci: 

 Martin Krátký (Lanškroun), 

 Martin Kroul (Žamberk), 

 Jitka Schejbalová (Holice), 

 Ladislava Marešová (Pardubice). 

 

Pilné návrhy byly podány ve všech čtyřech případech až po termínu pro podání řádných 

návrhů, což je odůvodněním v souladu s čl. 234 OŘJ. 

 

Následovalo hlasování o pilných návrzích. 
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Usnesení 6 

Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Martina Krátkého na delegáta Valného 

sněmu Junáka 2014. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 7 

Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Martina Kroula na delegáta Valného sněmu 

Junáka 2014. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 8 

Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Jitky Schejbalové na delegátku Valného 

sněmu Junáka 2014. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 9 

Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Ladislavy Marešové na delegátku Valného 

sněmu Junáka 2014. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Poté br. Nastoupil doplnil zápis z jednání kandidátní komise, předal definitivní verzi kandidátní 

listiny předsedovi volební komise br. Dušánkovi a tím činnost kandidátní komise skončila. 

 

9. Volby nové KRJ, RK kraje a delegátů na VSJ 2014 

 

Předsedající sněmu předal slovo předsedovi volební komise br. Dušánkovi, aby se po převzetí 

definitivní kandidátní listiny ujal řízení voleb nové KRJ a RK kraje. Součástí voleb bylo i zvolení 

delegátů na VSJ 2014. 

 

Usnesení 10 

Sněm souhlasí s tím, že volby do jednotlivých funkcí proběhnou jen v jednom kole. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Proběhly volby. 

 

Následovala přestávka. 

 

10. Návrhy usnesení sněmu a diskuse k nim 

 

Krajskou radou Junáka byly sněmu předloženy návrhy usnesení k tématům předsněmové 

diskuze. S těmi se mohli delegáti seznámit ve sněmovních materiálech. 

 

Předsedající sněmu pověřil řízením této části sněmu br. Vítka. Z jednání byl pořizován záznam 

návrhů usnesení promítaný delegátům dataprojektorem. Diskuse byla řízena tak, že 

přednostní právo vyjádření dostali delegáti sněmu, následně mohli dostat slovo i hosté. 
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10.1 Ukončení členství Junáka ve WAGGGS 

 

Usnesení 11 

Sněm Junáka – Pardubického kraje nesouhlasí s návrhem ukončení členství Junáka 

ve WAGGGS. 

Pro: 30  Proti: 10  Zdrželi se: 4 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. 2 Změna názvu organizace 

V rámci diskuse byly předkládány návrhy na změnu usnesení o změně názvu organizace. 

Hlasovány byly podle Jednacího řádu sněmu tak, že první bylo hlasováno usnesení, které 

nejvíce mění obsah původního návrhu. Po přijetí některého z návrhů byly ostatní návrhy 

prohlášeny za nehlasovatelné. 

 

Usnesení 12 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o zachování názvu 

organizace.  

Pro: 11  Proti: 29   Zdrželi se: 4 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení 13 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o zachování názvu 

organizace. Pokud orgán veřejné moci rozhodne o povinnosti název organizace 

změnit, pak doporučuje název: Junák – český skaut, z. s. 

Pro: 18  Proti: 19  Zdrželi se: 7 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení 14 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o zachování názvu 

organizace. Pokud orgán veřejné moci rozhodne o povinnosti název organizace 

změnit, pak doporučuje název: název dle pořadí (+samostatné hlasování názvu) 

Pro: 21  Proti:  17  Zdrželi se: 6 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení 15 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o změnu názvu 

organizace, a navrhuje název: název dle pořadí (+samostatné hlasování názvu) 

Pro: 19  Proti:  21  Zdrželi se: 4 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení 16 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o zachování názvu 

organizace. Pokud orgán veřejné moci rozhodne o povinnosti název organizace 

změnit, pak doporučuje název: Junák – český skaut, z. s. 

Pro:  28  Proti:  11  Zdrželi se:  5 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 17 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o zachování názvu 

organizace. Pokud orgán veřejné moci rozhodne o povinnosti název organizace 

změnit, pak doporučuje název: Český skauting, z. s. 

Pro:    Proti:    Zdrželi se:  

Nehlasovatelné usnesení. 
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Usnesení 18 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje VSJ, aby rozhodl o změnu názvu 

organizace, a navrhuje název: název dle pořadí (+samostatné hlasování názvu) 

Pro:    Proti:    Zdrželi se:  

Nehlasovatelné usnesení. 

 

10. 2 Změna stanov Junáka 

KRJ vybrala k projednání ty návrhy, které byly diskutovány v předsněmovní diskusi sněmy 

podřízených OJ. Závěry jednotlivých sněmů byly delegátům představeny v samostatném 

materiálu. Dále byly předložen návrh KRJ Pardubického kraje a br. Wasserbauera z Kraje 

Vysočina. 

 

 

10.2.1 Ručení za závazky 

Text usnesení 20 odpovídá znění, které předkládá NJ a znamená omezené ručení nadřízených 

OJ za dluhy podřízených OJ ve výši 100 tisíc Kč.  

 

Usnesení byla hlasována podle rozsahu, kterým mění smysl původního usnesení. 

 

Usnesení 19 

Sněm Junáka – Pardubického kraje doporučuje změnit stanovy v části „ručení za 

závazky“ tak, aby nadřízená OJ neručila za závazky podřízených OJ vůbec. 

Pro: 23 Proti: 13  Zdrželi se: 8 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení 20 

Sněm Junáka – Pardubického kraje souhlasí s návrhem změny stanov v části „ručení 

za závazky“. 

Pro:    Proti:    Zdrželi se:  

Nehlasovatelné usnesení. 

 

10.2.2 Činovník pod 18 let 

 

Usnesení 21 

Sněm Junáka – Pardubického kraje souhlasí s tím, aby činovníkem mohl být i člověk 

mladší 18 let. 

Pro:  17  Proti:  26  Zdrželi se:  1    

Usnesení nebylo přijato. 

 

10.2.3 Délka funkčního období 

 

Usnesení 22 

Sněm Junáka – Pardubického kraje souhlasí s prodloužením funkčního období NJ na 

4 roky. 

Pro:  14  Proti:  27  Zdrželi se:  3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

10.2.4 Snížení počtu NJ 

 

KRJ Pardubického kraje předložila samostatný návrh na změnu Stanov Junáka, který spočívá 

v redukci počtu členů NJ o zástupce junáckých krajů v NJ a zároveň v návrhu na vznik 

poradního orgánu náčelní a náčelníka. 
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Usnesení 23 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka, aby projednal 

a schválil tyto návrhy změny stanov: 

 

- v hlavě 10, čl. 113 návrhu stanov Junáka se ruší písmeno d). 

 

- do hlavy 10 se vkládá za čl. 122 nový článek v tomto znění: „Poradním orgánem 

náčelní a náčelníka je kolegium předsedů junáckých krajů. Toto kolegium svolávají 

náčelní a náčelník alespoň dvakrát do roka.“ 

 

Pro:  30  Proti:  6   Zdrželi se:  8 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

10.2.5 Zrušení RK u ZOJ 

 

Br. Wasserbauer navrhuje, aby VSJ rozhodl o změně stanov tak, aby RK nebyly povinným 

volenými orgány u základních organizačních jednotek.  

 

KRJ svým usnesením č. 4.6 - IV/77 ze dne 11. 12. 2013 doporučila sněmu tento návrh 

nepodpořit. 

 

Usnesení 24 

Sněm Junáka – Pardubického kraje nedoporučuje VSJ přijmout takové znění stanov, 

které by základním organizačním jednotkám umožnilo zřizovat revizní komisi jako 

nepovinný orgán. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

10. 3 Usnesení postoupená podřízenými OJ 

Pouze sněm Junáka – okresu Ústí n. O. postoupil čtyři usnesení, která navrhuje krajskému 

sněmu k projednání. Každé usnesení bylo stručně diskutováno. 

 

Usnesení 25 

Sněm Junáka – Pardubického kraje doporučuje úpravu Krojového řádu Junáka 

včetně způsobu nošení skautského kroje. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 26 

Sněm Junáka – Pardubického kraje se domnívá, že úrazové pojištění členů Junáka 

(prostřednictvím ČRDM) znevýhodňuje dospělé osoby a vyzývá proto odpovědné 

ústřední orgány Junáka k jednání s ČRDM o změnách v tomto úrazovém pojištění. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 27 

Sněm Junáka – Pardubického kraje konstatuje nespokojenost s kvalitou materiálů, 

způsobem vedení předsněmovní diskuse a pozdním předložením materiálů pro 

organizační jednotky a vyzývá NJ, aby se zasadilo o zkvalitnění připravovaných 

materiálů a včasné předložení před příštím Valným sněmem Junáka. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Po přijetí posledního usnesení byla předsněmovní diskuse ukončena. 
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11. Výsledky voleb 

 

Volební komise sněmu po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků (odevzdáno 44 hlasovacích 

lístků, všechny platné) zkonstatovala ústy předsedy volební komise br. Dušánka následující 

výsledky voleb: 

 

 předsedou KRJ byl zvolen Jan Stejskal; 

 místopředsedou KRJ byl zvolen Tomáš Vítek. 

 

Pro tuto dvojici hlasovalo 44 delegátů. 

 

 členy KRJ byli zvoleni Petra Sýkorová a  Jiří Novák; 

 členy RK kraje byli zvoleni Vladimír Ráček, Hana Skalická a Anna Valouchová. 

 

 delegáty Valného sněmu Junáka v Litomyšli 2014 byli zvoleni Martin Kroul, Martin 

Krátký, Ladislava Marešová, Tomáš Vítek, Vlasta Kubíková a Jitka Schejbalová.  

 

Náhradnicí na funkci delegáta VSJ se stala Eva Vedmochová. 

 

Vyhotovením zápisu o činnosti volební komise a proběhlých volbách skončila činnost této 

komise.  

 

12. Závěrečná usnesení 

 

Usnesení 28 

Sněm Junáka – Pardubického kraje bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti 

Krajské rady Junáka – Pardubického kraje a revizní komise kraje za uplynulé 

funkční období. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 29 

Sněm Junáka – Pardubického kraje schvaluje výsledky voleb do Krajské rady Junáka 

– Pardubického kraje, revizní komise kraje a delegátů na Valný sněm Junáka 2014. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 30 

Sněm Junáka – Pardubického kraje souhlasí, že zástupce Junáka – Pardubického 

kraje v NJ v nadcházejícím funkčním období jmenuje KRJ. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 31 

Sněm Junáka – Pardubického kraje navrhuje kandidaturu do Rozhodčí a smírčí rady 

Junáka na VSJ v Litomyšli těchto činovníků: Petra Pavloka, Tomáše Řeháka, Jana 

Stejskala, Lucie Procházkové. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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13. Závěr a ukončení sněmu 

 

Sněm byl zakončen závěrečným slovem předsedy KRJ br. Stejskala. Poděkoval za 

konstruktivnost v jednání a diskusi. Dále poděkoval za důvěru a vyjádřil přání, abychom 

v kraji byli i v nadcházejícím funkčním období schopni více spolupracovat na kvalitní výchovné 

práci a naplňování skautských myšlenek. 

 

Zapsal dne 26. ledna 2014 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Vítek, MPA 

 

 

 

Zápis ověřil dne 26. ledna 2014 

 

 

 

 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

 

Přílohy: 

č. 1 – prezenční listina delegátů 

č. 2 – zpráva kandidátní komise 

č. 3 – zpráva volební komise 

č. 4 – protokol o volbách 

Všechny přílohy jsou uloženy v sídle kraje – Jana Palacha 324, Pardubice. 


