
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/3  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 8. 12. 2014                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Petra Sýkorová (členka KRJ), Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Josef Richter (zástupce 
zpravodajky KD), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim), Jiří 
Dušánek (místopředseda ORJ Ústí nad Orlicí) 
 
OMLUVENI: Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.), Ladislava Marešová (zpravodajka KD)  
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
HOSTÉ: Jaroslav Ventluka (přístav Sedmička Pardubice) 
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná. 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Plnění kvalifika čních kritérií 
 
Dle bodu 6.3 minulého zápisu (V/2) ze zasedání KRJ měli předsedové okresů do konce října 
2014 ověřit u určených středisek situaci ohledně kvalifikace a zjistit, jak jsou nedostatky v 
kvalifikaci řešeny (i s ohledem na budoucí výjimky z registrace). 
 
okres Ústí nad Orlicí – zprávu podal br. Dušánek 

• středisko Ústí nad Orlicí - oddíl 013 – kvalifikace VO doplněna, zástupce VO však bude i 
nadále bez kvalifikace 

• středisko Letohrad – dojde je sloučení oddílů, kvalifikovaný vedoucí bude 
• středisko Vydří stopa – budou sloučena stávající dvě střediska 
• středisko Červená Voda – budou sloučeny oddíly (č. 4), oddíl č. 5  - vůdcovské zkoušky 

dokončeny – chybí však zdravotnický kurz 
 
okres Svitavy – zprávu podal br. Strouhal 

• Svitavy, Mor. Třebová - chybějící kvalifikace byly důsledkem nedoplnění do SkautIS, 
přetrvává problém s kvalifikací v KD 

• středisko Polička – obměna vedení oddílů, vedoucím střediska přislíbeno doplnění – 
zatím neověřeno  

 
býv. okres Pardubice – zprávu podal br. Stejskal  

• středisko Holice – na kvalifikacích se trvale systematicky pracuje 



• středisko Chvaletice – stav zůstane patrně stejný 
 
okres Chrudim – zprávu podal br. Korbel 

• středisko Slatiňany – chyběly údaje ve SkautIS, opraveno 
• středisko Hlinsko – obměna vedení střediska, to se bude situací aktivně zabývat 
• středisko Skuteč – středisko situaci aktivně řeší, během příštího roku doplní 
• středisko Nasavrky – bude řešeno, zatím situace není jasná 
• středisko Kameničky – změna vedení střediska, kvalifikace patrně nebude zcela doplněna 

 
KRJ konstatuje, že při schvalování výjimek z kvalifikací ze strany okresů a středisek je třeba tyto 
výjimky věcně (nikoliv jen formálně) posoudit a případně stanovit podmínky a lhůty nápravy. 
Přijatelný je i status quo (tedy dočasně bez kvalifikace), který však musí být důvodný. Za 
nepřijatelné se považuje záměrné doplňování kvalifikovaných činovníků do funkcí, aniž by 
fakticky tuto funkci vykonávali. 
 
3. Registrace 2015 
 
3.1 Krajské registrační kategorie již byly ve SkautIS vytvořeny. Rozhodným dnem je nově 
31. leden 2015. K tomuto datu budou všechna registrační data vztažena. Registraci nelze 
odevzdat před koncem roku 2014. 
 
3.2 Pověřeným činovníkem pro zajištění a zpracování registrace kraje 2015 je místopředseda 
KRJ br. Vítek (tom.vitek@cmail.cz). 
 
3.3 V letošním roce nebude ze strany VRJ vydán jako doposud Pokyn k registraci (podle nových 
stanov již pokyny jako druh vnitřního předpisu neexistují). Proto platí obecně platná Směrnice 
k registraci (vyvěšena ve skautské spisovně na křižovatce) a dále termíny stanovené tímto 
zápisem. 
 
3.4 Termíny odevzdání registračních dat ve SkautISu jsou tyto: 

• pro přímo podřízená střediska 31. 1. 2015  
• pro okresy pak 15. 2. 2015.  

 
Za data odevzdaná v termínu se považují pouze data bezvadná, bez nevypořádaných chyb 
a neúplných komentářů. 
 
3.5 KRJ upozorňuje, že v nové registraci už bude nutné každého člena vedeného v seznamu 
skutečně zaregistrovat (zaplatit registraci), anebo včas a v souladu se Stanovami ukončit. 
Registrační kategorie “po termínu“ se ruší. Prakticky to znamená, že jednotka musí u všech 
svých “nerozhodnutých” členů včas (do výše uvedených termínů odevzdání) zjistit, zda se budou 
registrovat (a tedy i platit členský poplatek) či už dále nechtějí být členy Junáka. Dle doporučení 
ústředí se tak má stát prokazatelným způsobem (třeba mailem) realizovaným alespoň 14 dní před 
uzávěrkou registrace. 
 
3.6 Na základě připomínek ústředí k loňské registraci je letos třeba důsledně sledovat i 
kvalifikaci vedení klubů KD (tedy vůdcovská zkouška nebo čekatelská zkouška + kurz pro 
vedení klubů). Pokud vedení klubu nemá patřičnou kvalifikaci, je nutné projednat na střediskové 
radě výjimku (stejně jako u vedoucích oddílů mladších členů). Je třeba připomenout, že 
nekvalifikované vedení KD není postihováno snížením provozní dotace.  
 



3.7 Komentáře k výjimkám, které vyžadují schválení radou příslušné OJ, musí obsahovat i datum 
schválení a orgán, který výjimku schválil. Všechny výjimky musí být zaznamenány v zápisech 
ze SRJ, resp. ORJ pro případ kontroly. 
 
3.8 KRJ též upozorňuje, že dle nových Stanov vzniká členství v Junáku teprve zápisem do 
SkautISu, což vyžaduje průběžnou aktualizaci ze strany vedoucích oddílů/středisek při přijímání 
nováčků. 
 
4. Vyhláška k pořádání rádcovských kurzů 
 
4.1 KRJ považuje za vhodné, aby existoval obsahový standard rádcovských kurzů, které jsou 
krajem dotovány. Proto bylo přistoupeno ke změně stávajícího pokynu z roku 2013, návrh 
zpracovali br. Novák a Nastoupil. 
 
4.2 KRJ prodiskutovala návrh vyhlášky a zapracovala drobné připomínky z pléna. 
 
4.3 – V/11 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 2/2014 k pravidlům pro 
předkládání projektů rádcovských kurzů.  9 pro/0 proti/ 0 se zdržel 
 
Vyhláška je zveřejněna ve skautské spisovně a na webu kraje. 
 
5. Vyúčtování dotací 2014 
 
5.1  Všem jednotkám byly již dotace odeslány. Pravidla pro čerpání a vyúčtování jsou uvedena 
ve vyhlášce k dotacím a příkazní smlouvě. 
 
5.2 Termín pro vyúčtování dotací je 15. 12. 2014, OJ zašlou stejně jako v minulých letech 
písemné vyúčtování na adresu kanceláře KRJ. Je možné zaslat elektronické vyúčtování 
k nahlédnutí a předběžné kontrole na mail kraje (pardubickykraj@seznam.cz).  
 
5.3 Připomíná se, že nelze dotovat náklady vzdělávacích akcí, bankovní poplatky, náklady akcí, 
daň z nemovitosti a zálohy. 
 
6. Zrušení střediska Rubín Pardubice 
 
6.1 Zprávu podal předseda KRJ. Jednalo se o komplikovaný proces díky složité komunikaci a 
prodlevám ze strany vedení rušeného střediska. Oznámení o likvidaci střediska bylo 
střediskovým mimořádným sněmem učiněno 18. 9. 2012. Poslední majetkový úkon, tedy převod 
srubu v Nemošicích, byl učiněn 22. 10. 2014. 
 
6.2 KRJ byla předložena podrobná zpráva o likvidaci střediska Rubín Pardubice. Dle ní 
neexistují žádné překážky pro dokončení procesu likvidace střediska. Předseda KRJ proto dal 
návrh na schválení zprávy a zrušení střediska Výkonnou radou. 
 
6.3 – V/12 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje zprávu o likvidaci střediska 532.01 Rubín 
Pardubice. 
 
 
 
 



6.4 – V/13 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje Výkonné radě zrušení střediska 532.01 Rubín 
Pardubice. 
 
 
7. Projekty vzdělávacích akcí pořádaných krajem v roce 2015 
 
7.1 Členům KRJ byly poskytnuty k nahlédnutí projekty ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2015. 
V obsahu projektů nedošlo k zásadním změnám oproti letům minulým, ke změně došlo 
v personálním obsazení zástupce vůdce pro ILŠ, kterým je navrhován br. Martin Hovorka – 
Maho. 
 
7.2 – V/14 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2015 
a navrhuje jmenovat br. Jana Stejskala – Johana vůdcem všech tří akcí. 
 
8. Různé 
 
8.1 Skutečnosti táborů měly být do 15. 11. zadány do systému SkautIS. Do dne konání KRJ 
nezadalo skutečnost svého tábora jen středisko Dr. E. Holuba Holice. 
 
8.2 V kraji proběhly dva čekatelské kurzy a zkoušky (Letohrad a Slatiňany).  Předseda KRJ i na 
základě aktuální zkušenosti konstatuje, že reálný smysl mají pouze čekatelské kurzy s poctivou 
víkendovou přípravou (příkladem je ČK Letohrad). Čekatelské zkoušky, ke kterým přistupují 
žadatelé bez aktivní přípravy (jen po samostudiu), odhalují zásadní neznalosti, frekventanti mají 
velmi slabé výsledky. Význam takových zkoušek je diskutabilní a spíše se nedá očekávat, že by 
napomohli frekventantům vykonávat jejich skautskou praxi lépe či efektivněji. 
 
Předseda KRJ dále konstatoval znepokojení nad nedodržením slibu, který mu byl dán 
pořadatelem (okresem Chrudim), že ČZ bude nabídnuta jen dospělým časově vytíženým 
zájemcům, kteří nemají možnost absolvovat kompletní kurz. 
 
Nadále bude deklarována podpora rádcovských a čekatelských kurzů, nikoliv však zkoušek, jimž 
nepředchází kvalitní aktivní příprava. 
 
8.3 Patrně i díky realizovaným sankcím (snížení dotací pro OJ) došlo k nápravě zasílání zápisů 
ze zasedání střediskových rad přímo podřízených středisek. 
 
8.4 Změna názvu organizace dosud nenastala, patrně nastane až v březnu. V této věci se 
doporučuje sledovat informace z ústředí Junáka. Do doby změny názvu je třeba používat pouze 
aktuálně platný název (Junák – svaz skautů a skautek ČR). 
 
8.5 KRJ vyzývá všechny jednotky, aby si zkontrolovaly svůj název a adresu ve 
veřejném rejstříku. Při přebírání agend mezi Ministerstvem vnitra a příslušnými rejstříkovými 
soudy mohlo dojít k nesrovnalostem, zejména v adresách sídel OJ. V případě zjištění chyby, 
ihned kontaktujte Kancelář ústředí Junáka (skaut@junak.cz).  
 
8.6 Doplnění členů revizních komisí – podle nového občanského zákoníku musí mít revizní 
komise minimálně 3 členy. Chybějící členy  lze kooptovat (rozhodne o nich stávající RK) a 
kooptaci musí schválit středisková rada. Poté je nutné nového člena RK zadat do SkautIS. Stejně 
se postupuje i tehdy, když se v průběhu funkčního období sníží počet členů RK pod tři. 
 



8.7 Náčelnictvem Junáka byl přijat novelizovaný Organizační řád Junáka. Z něj vyplývají 
některé změny (viz článek v prosincovém balíčku pro OJ). Podle nového OŘJ se např. statutární 
orgán nyní označuje obecně jako „vedoucí organizační jednotky“. 
 
8.8 Připomíná se, že do 14. ledna 2015 si mohou střediska a okresy objednat nová razítka. Do 
tohoto termínu je taky možné měnit adresy sídel a názvy. 
 
8.9 Na základě minulého jednání KRJ byl předložen projekt celostátní akce Navigamus. 
Informace podal br. Ventluka a br. Pešina. V rámci diskuse padla doporučení ze strany členů 
KRJ, aby projekt akce Navigamus mj. byl co nejvíce konkrétní (i v rozpočtu), obsahoval jasné 
přínosy akce pro kraj a zejména byly zdůrazněny jednotlivé programy vhodné pro nevodáky. 
Pořádající přístav Sedmička Pardubice musí s žádostí o podporu vyčkat, až KRJ schválí novou 
dotační vyhlášku pro rok 2015. 
 
8.10 Br. Richter informoval o oslavě výročí 100 let skautingu na Pardubicku, kterou realizovalo 
středisko Polaris Pardubice. 
 
8.11 V pondělí 15. 12. 2014 se v sídle kraje uskuteční setkání zástupců pardubických středisek.  
 
8.12 Pozvánky:  

• přístav Sedmička Pardubice pořádá celostátní akci Navigamus, a to ve dnech 4. – 
7. 6. 2015. Přihlásit se je možné na webu akce.   

• středisko Česká Třebová pořádá Skare – skautské mistrovství v jachtingu.   
• ve dnech 25. – 26. 4. 2015 se bude konat výcvik plachtění na nádrži Křetinka. Zájemci 

mohou kontaktovat br. Pešinu. 
 
8.13 Místopředseda ORJ Ústí nad Orlicí informoval, že k 31. 12. 2014 zanikne středisko Vydří 
stopa Vysoké Mýto, bude sloučeno se střediskem Lejsek Vysoké Mýto. 
 
8.14 Br. Novák informoval, že pořadatelství krajského kola Svojsíkova závodu v roce 2015 
připadá na některé ze středisek okresu Svitavy. Do konce ledna je nutno zveřejnit postupový klíč. 
KRJ žádá okres Svitavy, aby pořádání krajského kola zajistil.  
 
 
 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem skautům a skautkám příjemné a klidné 
vánoční svátky, mnoho zdraví a nezbytného štěstí v celém roce 2015. 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 14. 12. 2014 
 
 
 


