
  

 
 
 
 
 

VYHLÁŠKA č. 2/2012 K PŘÍSPĚVKŮM NA ÚČAST NA 
VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH JUNÁKA 

1. Úvodní ustanovení 
(1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro poskytování příspěvků z vlastních prostředků Junáka – 

Pardubického kraje, kterými má být podpořeno kvalitní vzdělávání činovnic a činovníků z 
podřízených organizačních jednotek. 

(2) Podle této vyhlášky může získat příspěvek pouze člen Junáka, registrovaný v Pardubickém kraji. 

2. Podporované vzdělávací akce 
(3) Podle této vyhlášky lze získat příspěvek na snížení účastnických nákladů těchto vzdělávacích akcí 

ve smyslu Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka: 

• čekatelský lesní kurz, 

• vůdcovský lesní kurz, 

• Lesní škola vodních skautů, 

• instruktorská lesní škola, 

• manažerský lesní kurz. 

(4) Podle této vyhlášky je možné získat příspěvek na snížení účastnických nákladů i na jiných 
vzdělávacích akcích (mimo uvedené v čl. 3) a to výhradně zaměřených na manažerské vzdělávání. 
Jedná se o například kurzy pro vedoucí středisek, hospodáře, revizní komisaře. Vylučují se však 
akce, kde vzdělávací část probíhá pouze v rámci jednoho dne. 

(5) Podmínkou pro přiznání příspěvku podle čl. 3 je úspěšná absolvence příslušné kvalifikační 
zkoušky (čekatelské, vůdcovské, instruktorské, manažerské). 

(6) Podmínkou pro přiznání příspěvku podle čl. 4 je potvrzení o absolvenci kurzu s uvedením rozsahu 
výuky v hodinách. 

3. Příspěvek a jeho výše 
(7) Příspěvek, poskytovaný podle této vyhlášky, má formu daru a je vyplácen z vlastních zdrojů 

poskytovatele. 

(8) Výše příspěvku podle čl. 3 je 500 Kč a podle čl. 4 je 300 Kč. 

(9) V případě, že se žadatel zúčastní v jednom kalendářním roce více akcí, na které je možné žádat 
příspěvek, nesmí souhrnná výše příspěvků přesáhnout 1 000 Kč. 

(10) V mimořádných případech je možné poskytnout příspěvek i vyšší (důvody hodné zřetele musí být 
prokázány v žádosti). Výše takového příspěvku pak může dosáhnout až 75 % odůvodněných 
účastnických nákladů. 

(11) O poskytnutí příspěvku podle čl. 10 rozhoduje činovník pověřený vedením agendy. 

(12) KRJ stanoví pro daný rok limit prostředků, které uvolní ze svého rozpočtu na úhradu příspěvků 
dle této vyhlášky. Po vyčerpání těchto prostředků v daném roce nebudou žádné došlé žádosti 
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vyřízeny kladně. 

4. Rozhodování o příspěvcích 
(13) K rozhodování o příspěvcích a vedení agendy podle této vyhlášky určí KRJ svým usnesením 

pověřeného činovníka KRJ. 

(14) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí pověřeného činovníka dle čl. 12 je KRJ. 

5. Žádost o příspěvek 
(15) Žádost o příspěvek podle čl. 3 této vyhlášky podává žadatel pověřenému činovníkovi 

prostřednictvím kanceláře KRJ písemně nebo mailem (včetně všech příloh). 

(16) Žádost je možné kladně vyřídit pouze v kalendářním roce, ve kterém získal žadatel kvalifikační 
zkoušku nebo vzdělávací akci absolvoval a to v závislosti na druhu akce. 

(17) Pověřený činovník provede kontrolu splnění podmínek. V případě zjištěných nedostatků vyžádá 
od žadatele sjednání nápravy či doplnění žádosti. Žádost nebude vyřízena, pokud nebude 
obsahovat všechny náležitosti. 

(18) Žádosti se vyřizují v pořadí, v jakém byly doručeny.  

(19) Každá žádost obsahuje tyto náležitosti: 

a) jméno, příjmení žadatele, 

b) číslo nebo název organizační jednotky, kde je žadatel registrován, 

c) název vzdělávací akce, 

d) kontaktní údaj (email nebo telefon), 

e) kopie kvalifikačního dekretu (akce dle čl. 3)  či potvrzení o absolvenci (akce dle čl. 4), 

f) číslo účtu žadatele (pro zaslání příspěvku po kladném vyřízení žádosti). 

6. Závěrečná ustanovení 
(20) Na příspěvek poskytovaný podle této vyhlášky není právní nárok. 

(21) Při sporech o výklad je právo výkladu vyhrazeno KRJ. 

(22) Podle této vyhlášky se neposkytují příspěvky akcím, které byly ukončeny před nabytím její 
účinnosti. 

(23) Vyhláška byla schválena KRJ a nabývá účinnosti dne 23. 02. 2012.  
 
 
 
 
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v.r. 
předseda KRJ Pardubického kraje 

 


