
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383,  DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 

 
 

ZÁPIS č. IV/10  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 8. 10. 2013                            Zahájení: 16,30   Ukončení: 19,30          

 
ŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Prokop Jícha 
(zpravodaj VS), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jiří Novák (člen KRJ), Eva 
Vedmochová (místopředsedkyně ORJ Svitavy), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Martin 
Šíma (předseda ORJ Chrudim) 
 
OMLUVENI: Petra Sýkorová (členka KRJ) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ:  Jiří Dušánek (místopředseda ORJ Ústí nad Orlicí) 
 
Účast 89 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 
 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
 
Záznam o elektronických hlasováních mezi zasedáními KRJ  
 
1.2 – IV/68 elektronické hlasování provedeno dne 10. 4. 2013  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka – Pardubického kraje 
pro br. Radbora Brázdu z Luže. (7 pro / 0 proti /  2 se zdrželi) 
 
2. Krajský volební sněm Pardubického kraje 2014 
 
2.1 Krajský volební sněm Junáka – Pardubického kraje se uskuteční v sobotu 25. ledna 2014. 
Zadáno do SkautIS. 
 
2.2 KRJ připomíná, že kvóta delegátů pro krajský sněm je 1 delegát za každých započatých 150 
registrovaných členů střediska. Delegáta je nutno prokazatelně zvolit na střediskovém sněmu 
(tak, aby to bylo doložitelné zápisem). Informace o zvolených delegátech se buď zadává do 
SkautISu (doporučeno) nebo se posílá předsedovi KRJ (stačí sken zápisu ze sněmu). Informace o 
zvolených delegátech je třeba předat do 4. 1. 2014 (jen řádně nahlášeným delegátům bude 
zaslána pozvánka a sněmové materiály). 
 
2.3 KRJ jako svolavatel sněmu stanovuje termín podávání návrhů k projednání krajským 
sněmem do 4. 1. 2014 písemně nebo e-mailem předsedovi KRJ. 
 
2.4 KRJ dle čl. 216 Organizačního řádu Junáka jmenuje kandidátní komisi sněmu Junáka – 
Pardubického kraje ve složení Eva Vedmochová, Lukáš Nastoupil, Jan Stejskal, Petra Sýkorová, 



Jan Korbel jr. Termín odevzdávání kandidátních listin navržených kandidátů je 4. 1. 2013 
prostřednictvím SkautISu.  
 
Na prvním zasedání kandidátní komise byl předsedou kandidátní komise byl zvolen br. 
Nastoupil. 
  
2.5 KRJ dle čl. 222 Organizačního řádu Junáka jmenuje členy volební komise sněmu Junáka - 
Pardubického kraje Ladislavu Marešovou a Jiřího Dušánka. 
 
2.6 – IV/ 69 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje krajskému sněmu, aby počet volených členů 
KRJ byl pro příští volební období stejný jako v období stávajícím, tedy 2 volení členové KRJ.           
(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 
2.7 Kandidáti na delegáta Valného sněmu Junáka 2014 za Pardubický kraj:  lednový řádný sněm 
Junáka - Pardubického kraje  bude volit celkem šest delegátů Valného sněmu přímo. Na tuto 
pozici je nutno řádným způsobem kandidovat, optimálně prostřednictvím kandidátky vyplněné 
ve  SkautISu. 
 
 
3. Předsněmovní diskuse 
 
3.1 KRJ žádá všechny svolavatele sněmů podřízených OJ, aby v rámci svého jednání projednali i 
témata předsněmovní diskuse. Ta jsou zveřejněna na skautské křižovatce: 
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/valny-snem-junaka/valny-snem-junaka-
2014/predsnemova-diskuze/.  
 
3.1 Prvním zásadním tématem je úprava ručení za závazky OJ – v diskusi jsou 3 varianty: 

• neomezené ručení (ručí všechny OJ v přímé organizační linii), 
• omezené ručení (NJ navrhuje, aby nadřízené OJ ručily 100 tisíc Kč za každou OJ), 
• neručit (za závazky bude ručit jen OJ). 

Způsobem určení rozsahu ručení za závazky není dotčena možnost převzít dodatečně ručitelský 
závazek (písemnou dohodou). 
 
3.2 Druhým tématem je ustanovení, které umožňuje nový občanský zákoník a to, že činovníkem 
se bude moci státu i osoba mladší 18 let. NJ navrhuje tuto změnu zakotvit do stanov. To samo o 
sobě ještě nedává možnost volit či jmenovat mladistvé do funkcí. K tomu bude nezbytné, aby NJ 
upravilo Organizační řád a systemizaci Junáka. Pokud k takové změně nedojde, činovníci budou 
muset být i nadále vždy zletilí. 
 
3.3 Třetím zásadním tématem je návrh na prodloužení volebního období na 4 roky. Požadavek 
vzešel z NJ, které považuje tříleté období pro svoji práci za příliš krátké. V té souvislosti NJ řeší 
i volební období rad podřízených OJ. Jsou uvažovány varianty: 

• prodloužení všech volební období na 4 roky (středisko – okres – kraje – ústřední orgány), 
• prodloužení volebních období okresních a krajských rad na 4 roky, střediskové sněmy si 

stanoví délku období dle své úvahy (nejvýše však 4 roky), 
• volební období všech rad bude dvouleté nebo čtyřleté dle vlastní úvahy. 

 
Hlavní diskusí témata jsou obsažena v návrhu nových stanov. Ty obsahují i další změny, které je 
možné prostudovat v materiálech vyvěšených na skautské křižovatce. 
 
3.4 Dalším důležitým tématem Valného sněmu Junáka bude i změna názvu organizace. K tomuto 
bodu diskuse je připraven materiál – viz skautská křižovatka. V současné době nový občanský 



zákoník dává možnost zachovat historický název tak, jak je (toto však musí rozhodnout soud a 
záleží pouze na jeho úvaze, zda název zachová či nikoliv). Druhou možností je změnit název 
zcela. KRJ diskutovala o změně názvu a přiklonila se v orientačním hlasování k možnosti využít 
zachování stávajícího názvu a pokud orgány veřejné moci zachování stávajícího názvu 
neumožní, pak je třeba přijmou i „záložní variantu“. Tou může být buď odsouhlasený náhradní 
název nebo doporučení NJ, aby svolalo mimořádný sněm. 
 
KRJ doporučuje zvážit uvedené možnosti a pečlivě se seznámit s návrhy nových názvů 
organizace. 
 
3.5 KRJ svolá před konáním Valného sněmu Junáka všechny zvolené delegáty z podřízených 
středisek, okresů a delegátů za kraj na jednodenní setkání. Termín a místo bude upřesněno a 
sděleno delegátům. 
 
4. Dotace 
 
4.1 Vyúčtování dotací – termín do 15. 12. 2013 – podrobnosti viz krajská vyhláška k dotacím. 
 
4.2 Oproti loňskému roku dostal Junák-Pardubický kraj dotaci nižší o 186 tis. Kč, neboť jsme se 
zhoršili v plnění některých kritérií.  
 
Za rok 2012 byl Pardubický kraj druhý nejhorší v republice v poklesu mladších členů. Nejvyšší  
poklesy zaznamenala tato střediska: středisko Chrudim –48 %, středisko Hlinsko -53 %, 
Chvaletice -29 %, Sedmička Pardubice -21 %. Naopak nejvyšší nárůst mladších členů byl 
zaznamenán ve středisku Smrček Svitavy +36 %, Lázně Bohdaneč +27 %, Holice +21 %. 
 
V kritériu kvalifikovanost vedoucích oddílů a jejich zástupců se kraj tradičně umístil na první 
příčce. I přesto jsou střediska, kde míra kvalifikovanosti není požadovaných 100 %. Jsou jimi 
střediska: Slatiňany 70 %, Hlinsko 62,5 %, Chrast 50 %, Chvaletice 75 %, Holice 50 %, Orlice 
Ústí n/O 67 %, Žamberk 83  % a Červená Voda 87,5 %.  
 
5. Vyznamenání 
 
5.1 – IV/70 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků br. Petru 
Musílkovi, středisko Žamberk. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.2 – IV/71 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků br. Eduardu 
Novotnému, středisko Br. Robina Letohrad. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.3 – IV/72 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků br. Stanislavu 
Vavřínovi, středisko Dolní Dobrouč. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
6. Různé 
 
6.1 Středisko Přelouč nemá správně vedeno účetnictví, nemají vyplněn hospodářský výkaz za 
rok 2012. Dle pravidel vyplývajících z krajské dotační vyhlášky tudíž nebylo možné tomuto 
středisku poukázat žádné dotace. KRJ stanovuje nejzazší termín nápravy do 15. 11. 2013. Pokud 



do tohoto termínu nebude odevzdán hospodářský výkaz za rok 2012, bude dotace určená 
středisku Přelouč na rok 2013 odejmuta. 
 
6.2 Krajské kolo ZVaS 2014 – na řadě je některé ze středisek bývalého okresu Pardubice. KRJ 
prosí ses. Sýkorovou, aby započala jednání se středisky ohledně pořádání krajského kola závodu. 
V loňském roce nabízelo pořadatelství také středisko Přelouč. 
 
6.3 Setkání vedení junáckých krajů 2013 – uskutečnilo se za pořadatelství Junáka - Pardubického 
kraje první zářijový víkend na Skautském centru Vinice v Pardubicích za účasti zástupců většiny 
junáckých krajů, náčelníka Junáka a RSRJ. Na programu byla zejména diskuze o připravovaných 
Stanovách Junáka a souvisejících tématech předsněmovní diskuze. Setkání bylo velmi podnětné 
a účastníky bylo hodnoceno kladně, dle vyjádření předsedy a místopředsedy KRJ jistě splnilo 
svůj účel. 
 
6.4 Příští rok uplynou 4 roky od posledního doškolení zdravotníků, které zajištovala ses. 
Vedmochová (akreditovaná lektorka ZK). Zájemci o doškolení (8 hod.) nechť se včas ozvou 
sestře Vedmochové (tel. 731 527 056 – STS), doškolení je v případě většího počtu zájemců 
možné udělat i v domácí lokalitě. Zároveň ses. Vedmochová vyzývá zájemce o standardní 
zdravotnický kurz, aby se také hlásili. Kurz trvá 3 víkendy (vč. výcviku v bazénu), bude se konat 
ve Svitavách v 1. pololetí 2014. 
 
6.5 Místopředseda KRJ připomíná možnost získat příspěvek Junáka - Pardubického kraje pro 
absolventy vybraných vzdělávacích akcí dle příslušné, v loňském roce schválené, vyhlášky kraje. 
Zájemci musí požádat nejpozději do konce kalendářního roku. Podmínky viz vyhláška 
(zveřejněna na webu kraje). 
 
6.6 Sněmy okresů – v sobotu 12. 10. 2013 se uskuteční sněm okresu Chrudim, zúčastní se 
předseda a místopředseda KRJ. Sněm okresu Ústí nad Orlicí se koná ve čtvrtek 16. 11. 2013, 
sněm okresu Svitavy pak v sobotu 23. 11. 2013.  
 
6.5 Předseda KRJ žádá všechna střediska, aby zadala skutečnosti táborů 2013 do SkautIS. 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek           Schválil: Jan Stejskal, 14. 10. 2013 
 
 
 
 
Rekapitulace úkolů ze zápisu: 

• oznámit zvolené delegáty na krajský sněm do 4. 1. 2014 předsedovi KRJ písemně  nebo 
prostřednictví SkautIS (preferováno) 

• svolavatelé sněmů podřízených OJ zařadí na program jednání sněmu i body 
předsněmovní diskuse; usnesení zadají do SkautIS 

• termín pro odevzdání vyúčtování dotací je 15. 12. 2013  
• zadat skutečnosti táborů 2013 do SkautIS do 15. 12. 2013 
• ses. Sýkorová zahájí jednání se středisky bývalého okresu Pardubice ohledně 

pořadatelství krajského kola ZVaS 2014 
 
 
Termíny ohledně krajského sněmu: 

• podávání návrhů sněmu do 4. 1. 2014 předsedovi KRJ 
• podávání návrhů na kandidáty do 4. 1. 2014 členům kandidátní komise krajského sněmu 
• termín konání krajského sněmu je 25. 1. 2014 


