
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

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

 
 

ZÁPIS č. IV/9  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 13. 3. 2013                            Zahájení: 16,30   Ukončení: 18,00          

 
PŘÍTOMNI: 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 (místopředseda ORJ Svitavy), Josef Richter (zástupce zpravodajky KD) 
 
OMLUVENI: Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Petra 
Sýkorová (členka KRJ), Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
HOSTÉ: --- 
 
Účast 72 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – IV/55 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení následujících vyznamenání: 

• Medaile sv. Jiří bronz – Martin Krátký, stř. Zubr a Dikobraz Lanškroun 
• Medaile sv. Jiří bronz – Lucie Pokorná, stř. Polaris Pardubice 

9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schváleno 28. 2. 2013 
 
2.2 – IV/56 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení výjimky z kvalifikace zástupce 
vedoucího oddílu, stř. Emila Holuba Holice 
9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schváleno 20. 2. 2013 
 
3. Registrace 2013 
 
3.1 Pardubický kraj odevzdal registraci dne 27. 2. 2013, ke dni zasedání KRJ dosud nebyla 
převzata (neboť lhůta nadřízeného zpracovatele je 14 dnů). 
 
3.2 Pardubický kraj má v roce 2013 registrováno celkem 3679 členů (o 1 více než loni), z toho 
okres Ústí nad Orlicí 1361 (+7), Svitavy 592 (+19), Chrudim 956 (+41). Z přímo řízených 
středisek největší vzestup členů zaznamenala střediska Lázně Bohdaneč a Přelouč – naopak 
největší pokles (relativní) středisko Chvaletice a přístav Sedmička Pardubice. 
 



3.3 Odevzdávání letošní registrace nebylo bez problémů. Chyby se objevily u odevzdání dat 
okresu Chrudim (první odevzdání 11. 2.), kdy nebylo možno převzít chybně odevzdaná data 
okresu – u střediska Hlinsko v Čechách a střediska Chrast nebyly ORJ včas odsouhlaseny 
opakované výjimky z kvalifikace, u střediska Hlinsko v Čechách a střediska Luže se opakovala 
chyba řešená již loni – tedy ponechání neregistrovaných členů (u střediska Hlinsko se to týkalo 
dokonce 20 osob). Vady byly i u některých středisek okresu Ústí nad Orlicí (první odevzdání 
7.2.) konkrétně ponechání neregistrovaných členů u střediska Orlice Ústí nad Orlicí – opakovaně 
jako loni!, letos navíc i u střediska Dolní Dobrouč). Dále byly zjištěny chyby u dat střediska 
Polaris Pardubice (první odevzdání 31. 1.) - neodsouhlasení opakované výjimky z kvalifikace 
ZVO a ponechání neregistrovaných členů. Naopak bez vad odevzdal okres Svitavy. 
 
Co se týče součinnosti při odstraňování zjištěných nedostatků, letos bezproblémová byla 
spolupráce se střediskem Polaris, kdy chyby byly odstraněny během dvou dnů od výzvy. 
Poněkud problematická byla spolupráce při odstraňování vad okresu Chrudim, kdy zpracovatel 
registrace napodruhé odevzdal data vědomě s nedostatky a do řešení se musel zapojit i předseda 
KRJ.  
 
3.4 Zpracovatel registrace konstatoval nespokojenost s letošním průběhem odevzdávání 
registračních dat, zejména pak ale nad chybami, na které bylo opakovaně upozorňováno – 
konkrétně problematika neregistrovaných členů se výslovně řešila v loňském roce. Vzhledem 
k letošním potížím budou interní krajské termíny odevzdání registrace v příštím roce 
stanoveny ve větším předstihu oproti termínu ústřednímu, tak aby nebylo ohroženo včasné 
odevzdání registrace kraje jako celku. 
 
3.5 Střediska mají odevzdat hospodářské výkazy v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2013; pro jednotky 
využívajících odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2013, 
což musí být při založení výkazu ve skautISu označeno nejpozději do 15. 4. 2013.  
 
Těm OJ, které nevyplní hospodářský výkaz za rok 2012, nemohou být poukázány dotační 
prostředky podle krajské dotační vyhlášky (zákaz vyplývá z čl. 15 Pokynu k dotacím pro rok 
2013). 
 
4. Sněmy OJ v letech 2013 a 2014 
 
4.1 V průběhu roku 2013 musí proběhnout volební sněmy jednotlivých středisek a okresů. KRJ 
upozorňuje, že je sněmy je třeba zakládat do SkautIS (ten zašle informace nadřízeným 
činovníkům). Do stejného systému je třeba vložit i zápis ze sněmu. 
 
Předsedům ORJ se připomíná, že po sněmu musí vystavit potvrzení o výkonu funkcí statutárních 
orgánů a potvrdit změny ve výpisu z Registru OJ (vše viz SkautIS). 
 
4.2 Pořadatelům sněmů se připomíná, aby nezapomněli na volbu dostatečného počtu delegátů 
(a náhradníků) pro okresní, krajský a Valný sněm Junáka. Kvóta delegátů pro ústřední Valný 
sněm je 95 členů (za každých 95 registrovaných členů podle stavu registrace 2013 náleží 
středisku 1 delegát; za zbývající počet členů budou delegáti zvoleni na okresním a krajském 
sněmu). 
 
4.3 – IV/57  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje kvótu pro stanovení počtu delegátů na  řádný 
sněm Junáka, Pardubického kraje v počtu 1 člen na každých započatých 150 členů střediska.       
7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 



 
5. Setkání vedoucích středisek v České Třebové 
 
5.1 Krátce zhodnoceno setkání vedoucích středisek v České Třebové, které se uskutečnilo 
v sobotu 9. února. Odezva ze středisek je pozitivní. KRJ děkuje střediskům za hojnou účast a 
aktivní působení zástupců středisek.  
 
5.2 Návrh na další setkání vedení středisek (téma Stanovy, Valný sněm) na podzim 2013. Na toto 
setkání budou pozváni vedoucí středisek, resp. jejich zástupci. 
 
6. Vyhláška k dotacím Junáka – Pardubického kraje 
 
6.1 Předseda KRJ upozornil, na změny v Pokynu k dotacím OJ pro rok 2013(nově se nesmějí 
dotovat daně z nemovitostí, z převodu nemovitostí a silniční). Toto bude zapracováno do letošní 
krajské dotační vyhlášky. 
 
6.2 Další novinkou v krajské dotační vyhlášky bude to, že v rámci provozních nákladů nelze 
dotovat poplatky za vedení běžného účtu – vzhledem k dostupným možnostem založit si účet bez 
poplatků. 
 
6.3 – IV/58  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku Junáka, Pardubického kraje 
k dotacím pro rok 2013. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
6.4 Schválená vyhláška je účinná teprve od okamžiku jejího schválení hospodářským 
zpravodajem VRJ (proběhlo dne 14. 3. 2013). Vyhláška je dostupná na krajském webu 
(www.skauting.cz/pardubickykraj a na skautské křižovatce (http://krizovatka.skaut.cz).  
 
6.5 – IV/59 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje dotační komisi ve složení Jan Stejskal, Tomáš 
Vítek, Jiří Novák, Prokop Jícha, Petra Sýkorová. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
 
7. Vyznamenání 
 
7.1 – IV/60 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Miloslavu Uhrovi, stř. 
Zubr a Dikobraz Lanškroun. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
7.2 – IV/61 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Martině Černohousové, 
stř. Zubr a Dikobraz Lanškroun. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
7.3 – IV/62 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Aleně Dobrovské, stř. 
Česká Třebová. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
7.4 – IV/63 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Liboru Kovačkovi, stř. 
Heřmanův Městec. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 



7.5 – IV/64 
Krajská rada Junáka neschvaluje udělení Medaile díků Radboru Brázdovi, stř. Luže, a vrací 
návrh předkladateli k dopracování. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
7.6 – IV/65 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – bronzový 
stupeň Jiřímu Dušánkovi, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. 7 pro /0 proti / 0 se zdržel 
 
8. Závody 
 
Problematiku a aktuální stav přednesl člen KRJ br. Novák – Akela. 
 
8.1 V roce 2014 pořádá krajské kolo ZVaS některé ze středisek okresu Pardubice a v roce 2015 
Svojsíkův závod některé ze středisek okresu Svitavy. 
 
8.2 Prozatím nemá okres CR pořadatele základního kola – střediska okresu budou vyzvána, aby 
si základní kolo zajistila, případně Akela zjistí možnosti zapojení se do ostatních základních kol. 
 
8.3 KRJ připomíná prostřednictvím předsedů ORJ  a vedoucích středisek, aby vítězné hlídky 
minulého ročníku zajistily přítomnost putovních vlajek na letošním krajském kole SZ (skauti: 
Delfíni Dolní Dobrouč; skautky: Vlaštovky Lanškroun). 
 
9. Různé 
 
9.1 Od střediska Polarit Pardubice nechodí zápisy ze zasedání SRJ, vzhledem k tomu že byla tato 
povinnost opakovaně připomínána, dojde ke zkrácení dotace rozhodnutím předsedy KRJ dle čl. 6 
Vyhlášky kraje k dotacím na rok 2013. 
 
9.2 Okresní volební sněm OS středisek bývalého okresu Pardubice – sobota 6. 4. 2013 od 10:00 
– Skautské centrum Vinice. 
 
9.3 Krajský volební sněm OS – středa 8. 5. 2013 od 9:00 – Skautské centrum Vinice. 
 
9.4 Předseda RK předložil zprávu o činnosti RK za rok 2012, hospodaření kraje, hospodaření 
ČLK, VLK, ILŠ Stříbrná řeka, vyúčtování dotací – bez větších závad. 
 
9.5 Byl podán návrh, aby předseda KRJ dvakrát ročně svolal setkání zástupců pardubických 
středisek. Návrhu bude vyhověno. Nejbližší plánované setkání se uskuteční v polovině dubna. 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 27. 3. 2013 
 
 
 
Úkoly z jednání: 
 
vedoucí středisek v kraji, předsedové ORJ zajistit vyplnění hospodářského výkazu do 

SkautIS 
 
velitelé jednotlivých kol Svojsíkova závodu nahlásit informace o závodu na centrální web 

Svojsíkova závodu 
 
předseda ORJ Ústí n. Orlicí zajistí vrácení putovních vlajek SZ 


