
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: FIO banka, a.s  2900232471/2010 

 
 

ZÁPIS č. V/1  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 8. 4. 2014                            Zahájení: 17,15   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.) Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Oldřich 
Pešina (zpravodaj VS) od 17:30 
 
OMLUVENI: Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
HOSTÉ: Juraj Kurej, Josef Richter 
 
Účast 88 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1-IV/73 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace pro funkci vedoucí 
oddílu u Martiny Černé, středisko 532.05 Holice v Čechách.  
(schváleno 7 pro/0 proti /2 se zdrželi, 10. 1. 2014) 
 
2.2 – IV/74 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace pro funkci zástupce 
vedoucího oddílu u Jana Verunáče, středisko 532.04 Chvaletice.  
(schváleno 7 pro /1 proti/0 se zdržel , 20. 1. 2014) 
 
3. Vyhláška k dotacím Pardubického kraje 
 
3.1 Předseda KRJ představil návrh vyhlášky k dotacím Pardubického kraje pro rok 2014.                     
Je z velké části totožná s vyhláškou z letech předcházejících. Změnily se termíny podání žádostí 
(provozní dotace pro okresy 30. 4. 2014, rádcovské kurzy 30. 6. 2014). Dále dojde ke změně 
článku 23 – bude ve znění obdobném článku 28 (jedná se o doplnění povinnosti odevzdání 
závěrečné zprávy i pro rádcovské kurzy). Připomíná se čl. 48 – jednotka, která nevyplní 
hospodářský výkaz, nemůže obdržet dotace. Dále článek 50 – na financování projektu/akce lze 
využít dotaci pouze z jedné kapitoly. 
 



3.2  Br. Novák a br. Nastoupil připraví na příští zasedání KRJ aktualizaci stávajícího pokynu 
z roku 2006 pro rádcovské kurzy. 
 
3.3 – V/1 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 1/2014 k dotacím Pardubického 
kraje (5 pro /0 proti /1 se zdržel). 
 
3.4 – V/2 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ustavuje v souladu s Vyhláškou č. 1/2014 dotační 
komisi ve složení Jan Stejskal, Tomáš Vítek, Ladislava Marešová, Luděk Strouhal, Jan Korbel. 
(6 pro/ 0 proti /0 se zdržel) 
 
4. Registrace 2014 
 
4.1 Registrace Pardubického kraje byla v řádném termínu odevzdána ústředí a jím také převzata.  
 
4.2 Pardubický kraj má v roce 2014 registrováno celkem 3883 členů (o 204 více než loni, tedy 
nárůst o 5,5 %), z toho okres Ústí nad Orlicí 1442 (+81), Svitavy 592 (0), Chrudim 1022 (+66).  
 
4.3 Letošní odevzdávání registračních dat bylo prakticky bez problémů, vše bylo odevzdáno 
v řádných termínech či dokonce ve výrazném předstihu. Zlepšení lze konstatovat oproti loňsku 
zejména u okresu Chrudim. Místopředseda KRJ děkuje všem zpracovatelům a vedoucím 
jednotek za odvedenou práci a bezproblémovou komunikaci při letošní registraci. 
 
4. 4 Připomíná se, že hospodářské výkazy je nutno vyplnit a odevzdat do 15. 4. 2014. Pro 
jednotky využívajících odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín     
10. 7. 2014, což musí být při založení výkazu ve skautISu označeno nejpozději do 15. 4. 2014.  
 
5. Výsledky Valného sněmu Junáka v Litomyšli 
 
5.1  Od 14. 6. 2014 budou účinné nově schválené Stanovy. Do jejich účinnosti není třeba cokoliv 
zařizovat nebo měnit. Po jejich účinnosti bude nutné změnit vnitřní předpisy Junáka, což provede 
Náčelnictvo Junáka. Teprve poté se v praxi projeví většina změn z nově přijatých stanov. 
 
5.2 Došlo ke změně názvu organizace na Junák – český skaut, z.s. Změna bude účinná až ode 
dne vyhlášení – předpokládá se v průběhu podzimu 2014. V tuto chvíli je vhodné na změnu 
pamatovat a nevyrábět cedule či nové předtisky písemností a razítka. 
 
5.3 Nedošlo k vystoupení z WAGGGS, současně bylo schváleno registrování dívek do WOSM.  
 
5.4 Bylo umožněno, aby některé činovnické funkce vykonávali i členové mladší 18 let (bude 
stanoveno řádem, které – přičemž některé byly sněmem výslovně vyloučeny již sněmem). 
 
5.5 Ručení nadřízených jednotek za podřízené jednotky bylo schváleno do výše 100 000 Kč. 
 
Další informace ohledně závěrů Valného sněmu Junáka v Litomyšli lze najít na 
http://krizovatka.skaut.cz/doporucujeme/9021-vystupy-xiv.-valneho-snemu-junaka-v-kostce/  
 
5.6 Již od začátku roku platí, že právní forma OJ Junáka nadále není organizační jednotka 
občanského sdružení, ale pobočný spolek. Namísto údaje o registraci občanského sdružení 
je nutno na fakturách uvádět číslo vložky v rejstříku spolků – konkrétně text: „Zapsán 
v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou XXXXX.“, na místo 



XXXXX pak vepíšete spisovou značku, kterou najdete v rejstříku na www.justice.cz po zadání 
IČO vašeho střediska. KRJ žádá všechny vedoucí středisek a předsedy ORJ, aby tuto změnu 
připomenuli svým hospodářům. 
 
5.7 V souvislosti s novým občanským zákoníkem je nutné provést revizi stávajících nájemních 
smluv. Nová pravidla jsou také u kaucí a odpovědnosti. Vzhledem k závažnosti a složitosti této 
problematiky se připravuje setkání vedoucích středisek v kraji. Toto setkání by se mohlo 
uskutečnit koncem května. Informace budou předány vedoucím středisek mailem. 
 
6. Hodnocení činnosti OJ 
 
Na úvod tohoto bodu bylo konstatováno, že KRJ dlouhodobě nemá dobrý přehled o skutečném 
stavu fungování a personální situaci jak ve výchovné, tak řídící oblasti jednotlivých středisek. 
V průběhu času se tak objevují různé potíže s fungováním středisek, které při jejich neřešení 
mohou vést až k zániku střediska.  
KRJ se v rámci svého plánu činnosti na nové funkční období bude touto oblastí zabývat a 
provede kontrolu a hodnocení činnosti všech OJ v kraji. 
 
6.1 Krajská zpravodajka KD a krajský zpravodaj VS provedou hodnocení v rámci celého kraje 
v jednotlivých KD, resp. oddílech a přístavech VS (zejména jak fungují a jak je zajištěna 
kvalifikace). Zpravodajové podají zprávu na příští KRJ. 
 
6.2 Předseda a místopředseda KRJ se setkají jednotlivě s vedením okresů (resp. přímo 
podřízenými středisky) a zde prodiskutují aktuální stav v jednotlivých střediscích okresů a 
možnosti řešení případných problémů. 
 
O výsledcích bude informována KRJ, která následně bude na zjištění reagovat. 
 
7. ZVaS 2014 
 
7.1 Základní kolo ZVaS má býv. okres Pardubice v neděli 25. 5. 2014 na Závodišti Pardubice 
(pořádá středisko Polaris Pardubice); okres Ústí nad Orlicí v sobotu 10. 5. 2014 (pořádá středisko 
Lanškroun a spol); okres Svitavy v sobotu 26. 4. 2014 (pořádá středisko Svitavy). Okres 
Chrudim základní kolo nepořádá. 
 
KRJ diskutovala o problematice účasti hlídek z chrudimských středisek a doporučuje 
pořadatelům základních kol, aby hlídky z jiného okresu akceptovali/neakceptovali podle vlastní 
úvahy. V případě, že základní kolo závodu daného okresu je dotováno z vlastních prostředků 
ORJ, je akceptovatelné požadovat přiměřenou část příspěvku i od hlídek z jiných okresů. 
 
ORJ Chrudim je žádána, aby napříště daleko odpovědněji posoudila situaci v okrese a v případě 
zájmu středisek o závod zajistila uspořádání vlastního základního kola závodu. 
 
7.2 Krajské kolo ZVaS se uskuteční 6. – 8. 6. 2014 na Pardubicku (místo bude upřesněno). 
Informace ke krajskému kolu jsou k dispozici na webu www.skautskezavody.cz. Pořadatelé prosí 
o pomoc se zajištěním jednotlivých stanovišť. Hlídky budou požádány, aby dodaly rozhodčího. 
Pověřeným pořadatelem je středisko Přelouč. 
 
7.3 V souladu s vyhláškou k dotacím je třeba, aby si pořadatel krajského kola ZVaS (středisko 
Přelouč) podal žádost o příslušnou dotaci. 
 
 



8. Různé 
 
8.1  Skautský den na Mladějovské úzkokolejce (3. ročník) se uskuteční v neděli 21. 9. 2014. 
K akci bude vydán propagační plakát, který bude zaslán na jednotlivá střediska. O spolupráci 
budou požádána střediska Br. Robina Letohrad a Moravská Třebová. 
 
8.2 Hopík 2014 – hospodářsko-organizační kurz pro vedoucí OJ, hospodáře a revizory (není 
výslovně k hospodářské a organizační zkoušce) se uskuteční v termínu 13. – 17. 11. 2014. 
Pořadatelem je Pardubický kraj, akce se uskuteční v SCV Vinice v Pardubicích. Počet účastníků 
bude omezen. Informace budou zveřejněny na skautské křižovatce nebo je žádejte od předsedy 
nebo místopředsedy KRJ. 
 
8.3 – V/3 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje 
pro Martinu Lacmanovou, starostku města Chrast. (6 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
8.4 – V/4 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile Junáka Pardubického kraje 
pro Josefa Barvu, místostarostu města Chrast. (0 pro/6 proti /0 se zdržel) 
 
8.5  Členům KRJ byly představeny pozemky nabízené státem k odprodeji a vhodné jako 
tábořiště v katastrálním území Bartošovice v Orlických horách. Předseda a místopředseda KRJ 
byli tyto pozemky obhlédnout dne 4. 4. 2014 a konstatovali jejich možnou využitelnost pro letní 
tábory apod. akce. Bylo konstatováno, že se kraj přihlásí a bude se snažit pozemky zakoupit. 
Další využití či nabídka k odprodeji podřízeným OJ budou projednány KRJ v závislosti na 
výsledku jednání o koupi. 
 
8.6  Místopředseda KRJ informoval, že Junák, Pardubický kraj obdržel pro rok 2014 od 
Pardubického kraje grant ve výši 13 000 Kč na ekologickou výchovu v Programu pro 
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji. 
 
8.7 Revize kraje – KRJ byla předložena zpráva o činnosti revizní komise za rok 2013, KRJ ji 
bere na vědomí. 
 
8.8 Krajský kapitán VS informoval o akci Skare, které se uskuteční na Seči ve dnech 30. 4. – 
4. 5. 2014. Předseda KRJ byl pozván k účasti na zahájení akce dne 1. 5. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek            Schválil: Jan Stejskal, 2014-04-13 
 
 
 


