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Úvodem

Úvodem
Předkládáme delegátkám a delegátům Valného sněmu návrhy usnesení a podněty krajských
a okresních sněmů a návrhy usnesení ústředních orgánů. Letos se sešlo 79 návrhů usnesení či
podnětů krajských sněmů, 47 návrhů usnesení či podnětů okresních sněmů a 33 podnětů sněmů
střediskových. Jeden návrh usnesení přišel jako společný návrh pěti střediskových rad. Pro pře‑
hlednost materiálu jsme nezařadili podněty vzešlé ze střediskových sněmů, jsou ale dostupné
ve skautISu. Za všechny zaslané návrhy a podněty děkujeme. Náčelnictvo i Výkonná rada s nimi
budou dále pracovat.
Jak je zvykem několika posledních sněmů, snažili jsme se k jednotlivým návrhům a podnětům
přidat pohled Náčelnictva a Výkonné rady a seřadit je dle podobnosti do větších celků, témat.
U některých témat je vyjádření Náčelnictva a Výkonné rady pouze souhrnné (není tedy u každého
usnesení), snažili jsme se v něm ale reagovat na většinu podnětů v usneseních obsažených.
Podněty, které vzešly ze sněmů vyšších organizačních jednotek, jsou zařazeny v závěru dokumentu
a nepředkládáme je sněmu k projednání. S podněty budou pracovat Výkonná rada a Náčelnictvo.
V průběhu Valného sněmu se budeme probírat jednotlivými tématy a návrhy usnesení, které mu
ústřední orgány nebo sněmy vyšších organizačních jednotek předložily. Navrhujeme je projednávat
v pořadí uvedeném v tomto materiálu, tedy
1. Změna idey pro světlušky a vlčata
2. Kodex jednání dospělých
3. Pořádání světového jamboree v ČR
4. Změna Stanov v oblasti revizních komisí
5. Změna klimatu
6. Oblast programu
7. Oblast organizace
8. Oblast vzdělávání
9. Oblast kroje, resp. krojových šátků
10. Podněty vzešlé ze sněmů vyšších organizačních jednotek
a) psychologická pomoc
b) podpora mezinárodního skautingu
c) skauting za 10 let
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Organizační a technická usnesení

Organizační a technická usnesení
Návrhy usnesení jsou připraveny pro různé části Valného sněmu, bude o nich hlasováno v souladu
s programem sněmu (ne tedy nutně v tomto pořadí).
(1)

Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.

(2)

Valný sněm schvaluje program XVI. valného sněmu.

(3)

Valný sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení: …

(4)

Valný sněm schvaluje návrhovou komisi ve složení: …

(5)

Valný sněm schvaluje volební komisi ve složení: …

(6)

Valný sněm bere na vědomí zprávu Náčelnictva a Výkonné rady pro XVI. valný sněm.

(7)

Valný sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Rozhodčí a smírčí rady za období 2017–2020.

(8)

Valný sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Ústřední revizní komise za období 2017–2020.

(9)

Valný sněm bere na vědomí zprávu o hospodaření ústředních orgánů za roky 2017–2019.

(10)

Valný sněm bere na vědomí výsledky voleb do ústředních orgánů tak, jak je představila/
představil předsedkyně/předseda volební komise.

(11)

Valný sněm děkuje pořadatelům z Jindřichova Hradce a všem dalším organizátorům za
zajištění sněmu, hostům za návštěvu a jejich projevy, činovnicím a činovníkům odstupujících ústředních orgánů za dosavadní práci.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky

1. Návrhy usnesení k tématu revize idey
skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
1.1. N ÁV R H N ÁČE L N I C T VA

Náčelnictvo předkládá delegátům Valného sněmu následující usnesení:
Valný sněm se seznámil s výstupy předsněmové diskuze k tématu Revize idey vlčat a světlušek,
souhlasí se směrem, kterým se práce na tématu ubírá, a ukládá Náčelnictvu, aby na návrhu dále
pracovalo a v průběhu následujícího funkčního období přijalo nové znění slibu, zákona, hesla
a příkazu světlušek, žabiček a vlčat.
Zdůvodnění: Náčelnictvo a Výkonná rada navrhují Valnému sněmu, aby projednal výstupy z před‑
sněmové diskuze a rozhodl, zda chce pokračovat v revidování slibu, zákona, hesla a příkazu světlušek,
žabiček a vlčat, nebo nikoliv. Oba ústřední orgány zastávají názor, že revize je potřebná, dosavadní
výsledky odpovídají zadání a že je třeba ji pečlivě dokončit.
Pokud bude sněm souhlasit s názorem Náčelnictva a Výkonné rady, budeme pokračovat vypořádáním
připomínek z předsněmové diskuze, dále dořešíme heslo a rozhodneme o konečném znění podoby
idey. Za tímto účelem chceme svolat sérii dalších veřejných diskuzí, při kterých budeme s aktivními
činovníky konzultovat konkrétní varianty řešení nejspornějších pasáží (vlast, poslušnost, čistota,
heslo…). Dále předpokládáme spolupráci s oddíly, které budou ochotny se svými dětmi ověřovat
srozumitelnost navržených textů. Finální rozhodnutí bychom rádi učinili ještě během roku 2020,
abychom stihli nové texty zapracovat do revidované stezky a do handbooku pro vlčata a světlušky.
Pokud bude idea změněna, jsme si vědomi, že bude třeba věnovat velké úsilí a osvětu metodické pod‑
poře. Jsme připraveni tomu věnovat několik let. V dalších letech se chceme také zaměřit na podporu
symbolických rámců Kniha džunglí, Kouzelná lucerna a Plavby Čolka a Žabky s cílem zprostředkovat
jejich výchovný potenciál i oddílům, které s nimi zatím nepracují.
Ústřední orgány se vážně zabývaly i variantou, že by o konečném znění rozhodl Valný sněm v roce
2023 (navrhuje kraj Královéhradecký, Jihočeský a Středočeský). Se vším respektem k názorům dele‑
gátek a delegátů těchto sněmů jsme se k takovému návrhu nakonec nepřiklonili z těchto důvodů:
– Myslíme si, že jsme za uplynulé funkční období z hnutí získali většinu dostupných argu‑
mentů a názorů. Delší diskuze by tedy nepřinesla nové pohledy na ideu.
– Myslíme si, že by téma během dalších tří let nebylo tak živé jako dnes a ztratilo potenciál
zasáhnout širokou členskou základnu.
– Rádi bychom nové znění zapracovali do připravovaných výchovných nástrojů (zmíněná
stezka a příručka).
Pokud si ale Valný sněm vyhradí konečné rozhodnutí o ideji, budeme rozhodnutí samozřejmě
respektovat.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada doporučuje v tématu změny idey vlčat a světlušek ná‑
sledující postup. Pečlivé zvážení a zohlednění podnětů, které k úpravám navrhovaného znění
idey světlušek a vlčat vzešly z předsněmové diskuze, a přijetí nového znění idey Náčelnictvem.
Nedoporučujeme, aby nové znění idey schvaloval příští Valný sněm z následujících důvodů:
1. Ani důkladná diskuze po následující tři roky nepovede k tomu, abychom došli v rámci organiza‑
ce k jednoznačné shodě. Již nyní je zřejmé, že změna idey v kontextu sjednocení znění pro vlčata
a světlušky má většinovou podporu, stejně jako její dokončení na straně Náčelnictva.
2. Udržet diskuzi o jednom tématu v tak velké organizaci po dobu cca pěti let (cca dva roky diskuze
doteď a dále tři roky do příštího sněmu) vyžaduje velké množství energie na všech zúčastněných
stranách a její rozvleklost by spíše ubírala na efektivitě a kvalitě diskuze.
3. Nový návrh idey velmi pravděpodobně začne žít v oddílech svým životem – v jednotkách, kte‑
rým se sjednocené znění hodí, s ním velmi pravděpodobné začnou pracovat. Domníváme se, že
je žádoucí zkrátit dobu, po kterou se bude pracovat s neoficiální verzí idey.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
Svým stanoviskem nechceme snížit důležitost a váhu, jakou má změna znění idey pro organizaci
mít, ani to, že je klíčové do diskuze o ní v maximální možné míře zapojit všechny zájemce, ať už
bude nové znění schvalovat Náčelnictvo či Valný sněm.
K tématu revize idey světlušek a vlčat byly přijaty následující návrhy usnesení:
1.2. N ÁV R H S N ĚM U K R A J E PR A H A (O B D O B N Ě PR A H A 10 A PR A H A 6)

Sněm Kraje Praha doporučuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá
Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění zákona,
slibu, hesla a příkazu vlčat, světlušek a žabiček.
Zdůvodnění: Usnesení navazuje na návrh usnesení z roku 2016, které stálo u zrodu celé této změny.
Z materiálů je patrné, že Pracovní skupina Náčelnictva i všichni další, kdo se do diskuze zapojili, téma
uchopili dobře a navržené výstupy jsou kvalitní. Text tohoto usnesení je přímo převzat z materiálů
pracovní skupiny. Cílem není, aby Valný sněm určoval finální podobu jednotlivých textů, ale aby
celou změnu podpořil a aby zavázal Náčelnictvo celou věc dotáhnout do zdárného konce.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme, s návrhem sněmu Kraje Praha souhlasíme.
1.3. N ÁV R H S N ĚM U J I H O ČES K É H O K R A J E

Sněm Jihočeského kraje navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm
si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném znění podoby idey vlčat, světlušek a žabiček.
Zdůvodnění: Slib vlčat, světlušek a žabiček sice není součástí Stanov, ale má zásadní výchovné do‑
pady na fungování v našich oddílech. Natolik závažná a velká změna ve skautské výchově zásadně
zasáhne do výchovy v našich oddílech a je pro nás podstatné, aby rozhodnutí nebylo ponecháno
pouze úzkému kruhu Náčelnictva, nebo dokonce pouze pracovní skupině, ale jasný souhlas/nesouhlas
by měl vydat Valný sněm jakožto nejvyšší autorita a průsečík názorů v hnutí. Slib a idea se nemění
každý den. Je třeba tomu věnovat péči, čas a energii a (i přes složitost diskuze v tak velkém plénu,
jako je Valný sněm) je, myslíme, potřeba, aby proběhla.
Vyjádření Náčelnictva: Respektujeme stanovisko sněmu Jihočeského kraje ohledně závěrečného
schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale na‑
konec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo.
Důvody jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentrovat obsahové námitky
k navrhovaným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho za tři roky).
1.4. NÁVRH SNĚMU JIHOMOR AVSKÉHO KR A JE (OBDOBNĚ OKRES HODONÍN A BRNO ‑ MĚSTO)

Krajský sněm:
1. podporuje přijetí nové podoby idey vlčat, světlušek a žabiček po zohlednění průběhu a výstupů
předsněmové diskuze;
2. navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu,
aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění idey vlčat, světlušek
a žabiček;
3. navrhuje Náčelnictvu sjednotit znění denního příkazu vlčat, světlušek a žabiček se zněním
denního příkazu skautek a skautů;
4. se nepřiklání k žádné z navrhovaných variant hesla.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
Zdůvodnění: Souhlasíme s celkovým směrem nového návrhu idey, byť naše pohledy na ten který
detail mohou být odlišné. Oceňujeme snahu o sjednocení zákona, slibu a denního příkazu pro mladší
výchovné kategorie. Slibujeme si od něj zjednodušení práce s ideou v koedukovaných oddílech a dru‑
žinách, kterých (i v okrese Brno‑město) stále přibývá. Předložený návrh nové idey je svou formulací
dnešním vlčatům, světluškám a žabičkám bližší a srozumitelnější.
Ad. 3. bod: Domníváme se, že navrhované znění denního příkazu „Alespoň jeden dobrý skutek denně“
bude vytvářet záměny se zněním denního příkazu „Každý den alespoň jeden dobrý skutek“ používaný
u skautů a skautek. Navrhujeme proto sjednocení znění se skautským denním příkazem.
Ad. 4. bod: Na sněmu proběhlo orientační hlasování k variantám hesla s následujícími výsledky
(kvorum 95): varianta 1 = 31 hlasů, varianta 2 = 22 hlasů, varianta 3 = 7 hlasů, varianta 4 = 35
hlasů, varianta 5 = 41 hlasů, varianta 6 = 11 hlasů, varianta 7 = 31 hlasů.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme, s návrhy sněmu Jihomoravského kraje souhlasíme.
1.5. N ÁV R H S N ĚM U K R Á LOV É H R A D ECK É H O K R A J E

Sněm Královéhradeckého kraje navrhuje Valnému sněmu, aby projednal revizi idey vlčat, světlušek a žabiček a pověřil Náčelnictvo předložit na další řádný Valný sněm ke schválení verzi
upravenou a lépe prodiskutovanou napříč organizací.
Zdůvodnění: Výstup z předsněmové debaty na krajském sněmu.
Vyjádření Náčelnictva: Respektujeme stanovisko sněmu Královéhradeckého kraje ohledně závěreč‑
ného schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale
nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo.
Důvody jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentrovat obsahové námitky k na‑
vrhovaným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho za tři roky).
1.6. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E V YS O ČI N A

Krajský sněm Junáka Kraje Vysočina podporuje předložené znění záměru revize idey vlčat
a světlušek.
Zdůvodnění: Usnesení k tématu předsněmové diskuze.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za vyjádřenou podporu.
1.7. P O D N Ě T S N ĚM U Z L Í N S K É H O K R A J E

Krajský sněm podporuje snahu o vytváření jednotlivých principů a ideálů napříč věkovou kategorií světlušek, vlčat a žabiček, tak aby se tyto principy a ideály v této věkové kategorii sjednotily
a zjednodušily.
Zdůvodnění: Deklaratorní usnesení, kterým krajský sněm vyjadřuje podporu změnám idey vlčat
a světlušek.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme, s názorem sněmu Zlínského kraje se shodujeme.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
1.8. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha navrhuje použít stávající heslo vlčat „Naší snahou nejlepší buď čin“ jako heslo
pro vlčata i světlušky.
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že dosud nebylo navrženo finální znění nového hesla pro vlčata
a světlušky, tak využíváme možnosti použít jedno ze sedmi navrhovaných řešení, které nám přijde
v tuto chvíli nejlepší. S ohledem na to, že jsme pro to, aby nové znění všech částí idey vlčat a světlušek
bylo společné pro obě tyto kategorie, přijde nám jako nejlepší možnost přijmout současné znění hesla
vlčat a světlušek „Naší snahou nejlepší buď čin!“ jako heslo pro obě kategorie. Přijde nám, že v tomto
hesle je dostatečně vyjádřen jeho smysl, který je snadno pochopitelný jak pro vedoucí vlčat, tak pro
vedoucí světlušek. Například staré znění hesla světlušek „Pamatuj!“ nám z hlediska pochopení ze
strany vedoucích přijde komplikovanější.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za podnět, budeme jej posuzovat společně s ostatními výstupy
z předsněmové diskuze, které se vztahují k heslu.
1.9. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E PR A H A (O B D O B N Ě PR A H A 10)

Sněm kraje Praha podporuje navrhované sjednocení zákona, hesla, slibu a denního příkazu pro
světlušky a vlčata.
Zdůvodnění: Sjednocení znění idey u obou kategorií nám v současné době přijde správné, hlavně
z důvodu možnosti (ne nutnosti) vychovávat děti ve věku od 6 do 11 let v koedukovaném prostředí.
Zároveň si myslíme, že celkové sjednocení jednotlivých znění pomůže lepšímu pochopení smyslu
a významu jednotlivých částí idey ze strany vedoucích vlčat a světlušek.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme, s názorem sněmu Kraje Praha se shodujeme.
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1.10. P O D N Ě T S N ĚM U L I B E R ECK É H O K R A J E

Vyhodnocení
usnesení
z XV. valného
sněmu

Sněm Junáka, Libereckého kraje souhlasí s navrženými změnami v idejích světlušek, žabiček
a vlčat a podporuje je. Nebráníme se reflexi podnětů vzešlých z diskuzí.

Zpráva
o hospodaření
ústředních
orgánů

Zdůvodnění: Po diskuzi následovala série orientačních hlasování o jednotlivých formulacích.
– slib a příkaz v navrženém znění – pro: 77 %, proti: 10 %
– jednotné heslo pro světlušky, žabičky i vlčata – pro: 65 %, zbytek pro jinou variantu
– explicitní zmínka o přírodě v zákoně – pro: 31 %, proti: 44 % (vnímá ji pod bodem 5)
– doplnění v bodu 5 „o sebe“ – pro: 37 %, proti: 40 % (vnímá pod celým zákonem)
– explicitní zmínka o poslušnosti – pro: 19 %, proti: 60 % (považuje za dostatečnou či lepší
formulaci v bodě 4)
Na základě toho následně bylo přijato všemi hlasujícími výše uvedené usnesení, které deklaruje
souhlas s navrženými formulacemi. Na druhé straně dává prostor Náčelnictvu reflektovat podněty.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme sněmu Libereckého kraje za podrobné výsledky projednávání.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
1.11. P O D N Ě T S N ĚM U STŘ E D O ČES K É H O K R A J E

Sněm Středočeského kraje doporučuje Valnému sněmu, aby bylo přijato usnesení ukládající
Náčelnictvu zohlednit výsledky předsněmovní diskuze a aby případné změny idey vlčat a světlušek podléhaly schválení Valným sněmem.
Zdůvodnění: nedodáno
Vyjádření Náčelnictva: Respektujeme stanovisko sněmu Středočeského kraje ohledně závěrečného
schvalování nového znění Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale nakonec
jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo. Důvody
jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentrovat obsahové námitky k navrhova‑
ným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho za tři roky).
1.12. P O D N Ě T ÚSTŘ E D N Í H O S R A ZU VO D N Í CH S K AUTŮ

Ústřední sraz kapitánů děkuje pracovní skupině za odvedenou práci. ÚSK souhlasí a vítá zavedení
nové idey vlčat, světlušek a žabiček a doporučuje zapracování vzešlých připomínek.
Zdůvodnění: Návrh idey (slibu, zákona, hesla a příkazu) jako celku byl přijat dobře, zejména sjednoce‑
ní pro holky i kluky, zjednodušení a možnosti pracovat s libovolným symbolickým rámcem. S návrhem
slibu byli diskutující v zásadě spokojeni. Nad návrhem zákona byla diskuze největší a vzniklo několik
připomínek, na kterých se většina diskutujících shodla. Chybí v něm pomoc druhým a poslušnost,
která je zejména ve vodáckém prostředí důležitá s ohledem na bezpečnost. Část diskutujících by
zachovala jen heslo nebo jen příkaz.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme, na dokončení idey vlčat, světlušek a žabiček bude Náčelnictvo
pracovat i s ohledem na dodané připomínky.
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1.13. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E V YS O ČI N A

Vyhodnocení
usnesení
z XV. valného
sněmu

Krajský sněm Junáka Kraje Vysočina děkuje pracovním skupinám za vytvoření podkladů k tématům idea vlčat a světlušek a Kodex jednání dospělých.
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Zdůvodnění: Poděkování za přípravu témat předsněmové diskuze.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme.
1.14. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E PR A H A (O B D O B N Ě PR A H A 10)

Sněm Kraje Praha děkuje pracovní skupině Náčelnictva a dalším spolupracovníkům za práci na
revizi idey vlčat a světlušek.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme.
1.15. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU D ĚČÍ N

Sněm se usnesl nedoporučit Valnému sněmu přijetí nově navržené idey vlčat a světlušek.
Zdůvodnění: usnesení sněmu
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Vyjádření Náčelnictva: Názor sněmu okresu Děčín respektujeme. Pokud by se Valný sněm rozhodl
pro změnu idey, nabízíme setkání, abychom se mohli tématu věnovat společně a podrobněji.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
1.16. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PR A H A 3

Okresní sněm Prahy 3 doporučuje sněmu Kraje Praha, aby přijal tento návrh usnesení pro Valný
sněm: Valný sněm Junáka děkuje pracovní skupině za odvedenou práci a souhlasí s provedením
revize idey vlčat a světlušek.
Zároveň doporučuje pokračovat v práci na návrhu zákona, konkrétně upravit znění pátého bodu
zákona a heslo:
1. Pátý bod zákona doporučujeme upravit tak, aby neobsahoval odkaz ke konkrétnímu místu.
Slovo „pečuje“ považujeme za příliš návodný a tím zavádějící termín vzhledem k obecné
myšlence tohoto bodu. Navrhujeme „stará se o své okolí“ jako možnou alternativu.
2. Shodli jsme se na nutnosti změny hesla pro vlčata, ale nikoliv na novém znění. Doporučujeme
vybrat z těchto návrhů: „Pamatuj“ pro světlušky a „Nezapomeň“ pro vlčata, „Pamatuj“ pro
vlčata a světlušky, „Zlepšuj se“ pro vlčata a světlušky, „Hrajeme si“ pro vlčata a světlušky.
Zdůvodnění: Stanovisko k metodice světlušek a vlčat.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za vyjádření i za konkrétní náměty pro úpravy zákona a hesla.
Budeme je posuzovat společně s ostatními výstupy z předsněmové diskuze, které se vztahují
k heslu a zákonu.
1.17. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU Z L Í N

Okresní sněm podporuje snahu o vytváření jednotných principů a ideálů napříč věkovou kategorií světlušek a vlčat, tak aby se tyto principy a ideály v této věkové kategorii sjednotily a zjednodušily. Dále navrhuje jednotné heslo pro věkové kategorie světlušky/vlčata/skauti/skautky
„Buď připraven!“ a doporučuje vynechat denní příkaz.
Zdůvodnění: V koedukovaných družinách jsou různá znění a působí to problémy. Chceme celkové
zjednodušení.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za vyjádření i za konkrétní náměty pro úpravy zákona a hesla.
1.18. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PL Z E Ň‑ M ĚSTO

Sněm okresu Plzeň-město zcela podporuje myšlenku, aby Náčelnictvo zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění zákona, slibu, hesla a příkazu vlčat, světlušek
a žabiček.
Zdůvodnění: Závěr z debaty okresního sněmu, schválený jako usnesení sněmu.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme.
1.19. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ vítá záměr sjednotit ideu vlčat a světlušek a přiblížit textaci jazyku
dnešních dětí. Navrhované formulace však znějí příliš strojeně, postrádají poetiku a rytmus.
S navrhovanými obsahovými změnami se jako celek neztotožňujeme. Navrhujeme, aby Valný
sněm Junáka uložil Náčelnictvu zapracovat všechny dílčí připomínky a zformulovat nové návrhy.
Zdůvodnění: Jde o citlivé téma, usnesení odráží názor obsáhlou diskuzí ve střediscích i na okresním
sněmu.
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Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme. Budeme rádi za návrhy, které budou poetičtější a rytmičtější.
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Návrhy usnesení k tématu revize idey skautingu pro světlušky, vlčata a žabičky
1.20. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ navrhuje uložit Náčelnictvu, aby případná změna idey vlčat a světlušek
podléhala schválení Valným sněmem.
Zdůvodnění: Jedná se o změnu, která je zásadní a její výsledek má být dlouhodobý. Na rozdíl od
skautské není idea vlčat a světlušek zakotvena ve stanovách. S ohledem na význam a požadavek
dlouhodobé platnosti výsledné změny považujeme za vhodné schválení Valným sněmem.
Vyjádření Náčelnictva: Respektujeme stanovisko sněmu okresu Praha‑východ. Touto možností
jsme se vážně zabývali, ale nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením
prací pověřil Náčelnictvo. Důvody jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentro‑
vat obsahové námitky k navrhovaným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho
za tři roky).
1.21. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ navrhuje zachování vět „Buď lepší dnes než včera“ a „Naší snahou
nejlepší buď čin“ v ideji vlčat a světlušek.
Zdůvodnění: Tyto věty jsou srozumitelné s jasným významem a není důvod je měnit. Výsledkem
diskuzí je požadavek na jejich zachování.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za konkrétní náměty pro úpravy hesla a příkazu. Budeme je
posuzovat společně s ostatními výstupy z předsněmové diskuze, které se vztahují k heslu a příkazu.
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých

2. Návrhy usnesení ke Kodexu jednání
dospělých
2.1. N ÁV R H N ÁČE L N I C T VA A V Ý KO N N É R A DY

Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu přijetí
konečného znění dokumentu a jeho ukotvení v organizaci.
Zdůvodnění: Výkonná rada i Náčelnictvo podporují vznik dokumentu, který popíše žádoucí jednání
dospělých, kteří se v Junáku – českém skautu věnují výchově a práci s mladšími členy. Tuto potřebu
pojmenovaly výstupy auditu ze strany WOSM a vyvstala také z práce odborné pracovní skupiny,
která se tématu ochrany a bezpečí dětí v organizaci věnuje. Výkonná rada se v další práci na kodexu
bude věnovat podnětům vzešlým z předsněmové diskuze a po zvážení je zapracuje ještě před před‑
ložením dokumentu ke schválení Náčelnictvem. V tuto chvíli předpokládáme, že budeme mj. měnit
pojmenování dokumentu.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo souhlasí s vyjádřením Výkonné rady. Oba tyto ústřední orgány
komentují navíc některá usnesení níže samostatně.
Vyjádření Výkonné rady k níže uvedeným usnesením a podnětům: Děkujeme za většinovou
podporu, které se přijetí kodexu na sněmech dostalo.
Aktivně pracujeme s dílčími podněty k úpravám kodexu včetně jeho případného přejmenování
a opuštění pojmu „kodex“, který evokuje závaznost a vymahatelnost. Směřujeme k tomu, aby se
dokument stal deklaratorním vyjádřením principů, na kterých chceme vědomě stavět atmosfé‑
ru skautského prostředí. Vše s cílem podpořit předcházení nežádoucím jevům a situacím, které
mohou ohrozit zdravý vývoj kluků, holek, ale i samotných činovnic a činovníků.
Domníváme se, že přestože obdobné hodnoty pojmenovává skautský slib a zákon, potřebujeme
dokument, který bude o tématu bezpečného prostředí mluvit v konkrétnějších souvislostech,
ale zároveň tak, že nezavírá cestu k volbě různých řešení dle povahy té které konkrétní situace
z oddílového života.
Nedomníváme se, že existence takového dokumentu zajistí bezproblémovou praxi, ale je jasným
signálem pro všechny vně i uvnitř organizace, že téma bezpečného prostředí je pro nás důležité
a vědomě s ním pracujeme.
V návaznosti na tento dokument chceme diskuzi v organizaci dále podporovat a skrze navazující
nástroje nabízet vedoucím i dalším konkrétní podporu při řešení náročných situací.
Námi navrhovaný dokument se ze své povahy nemůže stát vymahatelným předpisem a i na základě
výstupů z předsněmové diskuze navrhujeme, aby se stal doporučeným metodickým materiálem
pro všechny, kteří se jakkoliv podílí na skautské činnosti. Předpokládáme, že téma bezpečí bude
součástí činovnického vzdělávání, vedoucí budou vedeni k tomu, aby s kodexem seznámili vhod‑
nou formou mladší členy vedení nebo externisty, kteří pomáhají např. s vařením na táboře apod.
I nadále navrhujeme, aby se seznámení s kodexem stalo součástí přihlášky nového dospělého
člena organizace.
2.2. N ÁV R H S N ĚM U K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu Junáka následující usnesení: Kodex jednání dospělých bude pouze doporučením pro chování dospělých v Junáku a metodickým materiálem
pro chování v organizaci.
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých
Zdůvodnění: Návrh byl i na krajský sněm předložen bez zdůvodnění, tak jen doplňuji, že tento text
usnesení je vítěznou variantou v hlasování, kdy alternativní možností byl text: „… a zároveň dopo‑
ručuje ústředním orgánům zakotvení Kodexu jednání dospělých jako součásti vnitřního práva.“
Usnesení tedy vyjadřuje preferenci použití kodexu jako metodického materiálu před jeho pevným
zakotvením ve vnitřním právu organizace.
Vyjádření Náčelnictva: Tímto směrem uvažuje i pracovní skupina Náčelnictva pro ochranu a bez‑
pečí dětí, která materiál tvořila. Po diskuzích mj. s právníky a legislativci Junáka – českého skauta
jsme dospěli k tomu, že kodex nelze nastavit jako vymahatelný. Jeho konkrétní zakotvení v naší
organizaci budeme zvažovat na základě výsledků předsněmové diskuze.
2.3. N ÁV R H S N ĚM U J I H O ČES K É H O K R A J E

Sněm Jihočeského kraje žádá Valný sněm, aby přijal následující usnesení: Kodex dospělých má
mít pozici metodického materiálu, nikoli závazného předpisu.
Zdůvodnění: Před sněmem stála dvě velmi podobná usnesení: „Sněm nechce, aby měl kodex do‑
spělých podobu vnitřního předpisu nebo aby byl jeho součástí,“ a „Kodex dospělých má mít pozici
metodického materiálu, nikoli závazného předpisu.“ Nakonec jsme se rozhodli zvolit to druhé, protože
první nám přišlo jako zbytečně tvrdé. Oceňujeme práci na kodexu odvedenou a dle našeho názoru
může v Junáku pomoci konkrétněji pojmenovat některé problémy, které se dějí. Co je ale na tom
přijatém usnesení zásadní je fakt, že nechceme, aby se z kodexu stal další skautský řád nebo jiný
závazný vnitřní předpis. Má to být metodický materiál sloužící těm, kteří ho budou chtít využívat.
Neměl by bránit těm, kteří pro řešení kodexem popisovaných problémů používají jiné cesty.
Vyjádření Náčelnictva: Kodex nebyl navrhován jako závazný předpis, nelze jej nastavit jako vy‑
mahatelný. Jeho charakter je tedy spíše metodický. Samotné zakotvení v Junáku – českém skautu
budeme navrhovat na základě výsledků předsněmové diskuze.
2.4. N ÁV R H S N ĚM U J I H O M O R AVS K É H O K R A J E (O B D O B N Ě O K R ES H O D O N Í N)

Krajský sněm:
1. podporuje přijetí Kodexu jednání dospělých po zohlednění průběhu a výstupů předsněmové
diskuze;
2. navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby
zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze, přijalo finální podobu Kodexu jednání
dospělých a zajistilo jeho ukotvení v organizaci mj. tak, že bude součástí systému vzdělávání
v Junáku.
Zdůvodnění: Souhlasíme s celkovým směrem prací a obsahem Kodexu jednání dospělých. Vnímáme
užitečnost přijetí kodexu v organizaci, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro veřejnost a naši vlast‑
ní ochranu. Očekáváme, že ve finální podobě kodexu budou zohledněny vstupy získané v průběhu
předsněmové diskuze a že budou také vyjasněny otázky jeho implementace v Junáku (např. vztah
k vnitřnímu právu, vymahatelnost jeho obsahu, zahrnutí do obsahu vzdělávacích akcí jakožto jedno
z probíraných témat).
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých
2.5. N ÁV R H S N ĚM U Z L Í N S K É H O K R A J E (O B D O B N Ě O K R ES Z L Í N)

Krajský sněm vnímá důležitost kodexu, podporuje práci na přípravě kodexu, avšak navrhuje
důkladné přepracování stávajícího návrhu s důrazem na jeho pozitivní vyznění.
Zdůvodnění: Zdůvodnění může být vyžádáno v čitelnější podobně externího dokumentu na emailu
krjzlin@skaut.cz. Předkladatel vítá úmysl vytvořit kodex, jenž by měl nastavit určitý rámec spole‑
čensky přijatelného chování, avšak nesouhlasí s jeho provedením, které obsahuje několik pochybení
a nedostatků, jež je nutné odstranit. Proto navrhuje kompletní přepracování pracovního návrhu.
Předkladatel nyní uvede nedostatky pracovního návrhu, které spatřuje v tom, že pracovní návrh:
– v preambuli uvádí, že je vodítkem pro zajištění bezpečného prostředí v oddílech, aby si mla‑
dí lidé z oddílů neodnášeli zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim, jež může
vzniknout mimo jiné šikanou či zneužíváním. Jednak jsou takové pojmy částečně řešeny
trestním zákoníkem, navíc nejsou obdobnými kodexy používány vůbec, neboť tato velmi
nešťastně užitá formulace může na první pohled evokovat myšlenku, že by snad k těmto
věcem mohlo docházet a dochází;
– je založen na negativním vymezení práv a povinností vedoucích, kdy převládají zákazy
a příkazy negativního chování. Místo toho lze ale kodex pojmout „veseleji“, tj. pozitivněji,
kdy místo zákazů negativního chování bude kodex přikazovat chování pozitivní, např. vy‑
tváření přátelského prostředí, které samo o sobě vylučuje prostředí nepřátelské;
– nedefinuje pojem „průvodce“, a proto není zřejmé, kdo je tímto pojmem zamýšlen;
– cílí a zavazuje pouze osoby starší 18 let – jako vedoucí v Junáku však působí i osoby mladší
18 let, např. rádcové družin nebo další pomocní vedoucí, kterým ještě nebylo 18 let – na
tyto osoby by se taktéž měl kodex vztahovat;
– nerespektuje skutečnost, že ne každé dítě má rodiče – avšak každé dítě musí mít zákonné‑
ho zástupce, a proto není možné vázat povinnosti k rodiči, ale spíše k zákonnému zástupci
dítěte;
– nijak neřeší nečleny Junáka (např. kuchař na táboře), kteří participují na skautské výchově
dětí. Jelikož není nijak možné tyto osoby zavázat vnitřními předpisy Junáka, je nutné od‑
povědnost za jejich výběr převést na vedoucí, kteří budou spolupracovat pouze s takovými
osobami, jejichž morální vlastnosti budou zárukou dodržování zásad kodexu. V případě, že
se ukáže, že morální hodnoty pomocníka (např. kuchaře) nebudou dosahovat standardu
nastaveného kodexem, bude nutné, aby sám vedoucí s tímto pomocníkem ukončil spolu‑
práci;
– zapomíná na další důležitá témata, která se objevují v obdobných kodexech jiných spolků
či organizací, o tyto bude nutné kodex rozšířit;
– podle předkladatele nepůsobí takovým profesionálním dojmem, který by si kodex pro tak
velkou organizaci, jako je Junák – Český skaut, z. s., zasluhoval. Vzhledem k tomu, že není
možné za tak krátkou dobu vytvořit ucelený a okamžitě aplikovatelný kodex Junáka zabý‑
vající se komplexní úpravou všech možných činností, při kterých je nutné nastavit správné
a společností aprobované jednání skautských vedoucích a dalších osob, je nutné pokračo‑
vat na jeho přípravě a postupně se dopracovat k finální verzi.
Jako inspiraci pro možné budoucí znění kodexu uvádí předkladatel alternativní znění kodexu –
Etický kodex vedoucích, který byl vytvořen za účelem odstranění většiny nedostatků Kodexu jednání
dospělých, a proto by alespoň z části mohl sloužit minimálně jako inspirace k vytvoření finálního
znění. Součástí odůvodnění je i příloha č. 1 – návrh Etického kodexu vedoucích. Jedná se o návrh
alternativní verze kodexu, který by mohl sloužit jako inspirace pro jeho možné budoucí znění.
Příloha č. 1 – Etický kodex vedoucích
–
I. Preambule
Posláním a účelem spolku Junák – český skaut, je – v souladu s principy a metodami stano‑
venými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden‑Powellem a zakladatelem českého
skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připra‑
veni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých
společenství a přírodě. Při podpoře všestranného rozvoje dětí a mládeže jsou to právě vedoucí,
kteří je na této cestě doprovázejí. A právě vedoucím je určen tento etický kodex, ve kterém
jsou shrnuta základní morální pravidla a zásady, na jejichž znění se členové spolku Junák –
český skaut, z. s., shodli. I když naprostá většina vedoucích pravidla a zásady tohoto etického
kodexu každodenně aplikuje a dodržuje, přesto byla pro své lepší uchopení sepsána.
–
II. Předmět úpravy
Pro účely tohoto etického kodexu vedoucích (dále jen „Kodex“) se níže uvedenými pojmy
rozumí:
a) skautskou činností veškerá činnost, která spadá pod činnost spolku Junák – český skaut,
z. s. (dále jen „Spolek“) a jeho pobočných spolků, popřípadě se jich přímo týká;
b) vedoucím každý zletilý člen Spolku, jakož i všichni nezletilí členové Spolku zastávající při
skautské činnosti vedoucí roli v podobě rádců družin nebo obdobných funkcí;
c) skauty a skautkami každá nezletilá osoba účastnící se skautské činnosti, a to za předpo‑
kladu, že není vedoucím;
d) pomocníkem každá fyzická osoba podílející se na skautské činnosti v postavení obdobném
postavení vedoucího, a to aniž by byla členem Spolku.
Tento Kodex je souborem všeobecně uznávaných morálních pravidel a zásad navazujících
na právní řád České republiky, jakož i na hodnoty definované skautským posláním, principy
a výchovnou metodou, v rámci kterých je nutné se při skautské činnosti pohybovat tak, aby
docházelo k udržování žádoucích mravních standardů.
Cílem Kodexu je předcházet vzniku konfliktů a poskytnout vedoucím návod ke správnému
řešení eticky exponovaných či komplikovaných situací, jejichž nesprávné řešení by mohlo
ohrozit stabilní, bezpečné a přátelské prostředí v rámci skautské činnosti, ve které je hlavním
cílem výchova dětí v duchu skautských ideálů.
Vedoucí se zavazují vykonávat skautskou činnost v souladu s právním řádem České repub‑
liky, hodnotami definovanými skautským posláním, principy a výchovnou metodou, tímto
Kodexem a ve společnosti obecně uznávanými mravními principy a zásadami. Přitom berou
Kodex jako svůj vlastní morálním závazek upravující jejich postoje, chování a jednání vůči
dětem, sobě navzájem, jakož i třetím osobám, a proto se zavazují jej znát, aktivně se k němu
hlásit a vždy jednat v souladu s ním. V návaznosti na výše uvedené dodržuje vedoucí při
skautské činnosti zejména následující morální pravidla:
–
III. Jednání vůči skautům a skautkám
1. Přispívá zejména k tělesnému, duševnímu, duchovnímu, intelektuálnímu, mravnímu
a sociálnímu rozvoji osobnosti skautů a skautek, přitom respektuje jejich jedinečnost bez
ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní
stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské a politické přesvědčení.
2. Ke skautům a skautkám přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně takovým způsobem, který
je přiměřený jejich sociálním a komunikačním potřebám, a to tak, aby byla respektována
jejich individualita a důstojnost.
3. Chová se zodpovědně, čestně, slušně, spravedlivě, důsledně, důstojně, korektně, zdvoři‑
le, vstřícně a se smyslem pro humor. Kolem sebe vytváří důvěryhodné, bezpečné, přátelské
a harmonické prostředí, jež je založeno na dobrých vztazích s okolím a vzájemném respektu
a porozumění všech členů družiny, oddílu, střediska či jiné organizační jednotky Spolku.
Přitom je připraven a ochoten poskytnout pomoc a podporu všem, kteří jej o ni požádají.
4. Bere ohled na psychickou a fyzickou bezpečnost skautů a skautek, a to s přihlédnutím
k jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, schopnostem a dovednostem. Přitom se snaží
rozvíjet jejich intelektuální, tělesný, emocionální, společenský a duchovní potenciál v duchu
skautských zásad a hodnot.
5. Uvědomuje si své postavení, že má být pro skauty a skautky vzorem a přirozenou autoritou,
což se snaží naplňovat. Tohoto postavení nezneužívá k manipulaci či k prospěchu svému
nebo třetích osob a vždy se staví kriticky k takovým projevům ve svém okolí.
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6. Skautskou činnost vykonává svědomitě, na vysoké odborné úrovni a s využitím svých dosa‑
vadních zkušeností a znalostí, s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty, porozumění a bez jakýchkoli
předsudků.
7. Chrání, respektuje a svévolně nezasahuje do soukromého a rodinného života skautů, skau‑
tek ani jiných osob. S osobními údaji a důvěrnými informacemi skautů a skautek nakládá
obezřetně v souladu s vnitřními předpisy Spolku.
–
IV. Jednání vůči Spolku a za Spolek
8. Za pomoci skautských zásad, principů a skautské výchovné metody naplňuje poslání skaut‑
ského hnutí a ztotožňuje se s nimi.
9. Uvědomuje si, že svým jednáním reprezentuje skautské hodnoty, a proto se snaží o udr‑
žování a zvyšování prestiže skautingu ve společnosti, dbá o jeho propagaci a zasazuje se
o šíření dobrého jména Spolku. Přitom se vyvaruje takového jednání, které by mohlo vést
k narušení důvěry společnosti ve skautské hnutí.
10. Vynakládá úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a vy‑
užívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny ke skautské činnosti.
11. Vnitřní záležitosti týkající se skautské činnosti řeší pouze s kompetentními osobami za
nepřítomnosti dalších osob, jichž se záležitost netýká.
12. Je si vědom zásadní role zákonných zástupců dítěte při jeho výchově, a proto se jim snaží
přiblížit hodnoty a zásady, které jsou důležité k výchově skautů a skautek v duchu skautských
ideálů. Přitom zákonné zástupce dětí informuje o podstatných skutečnostech týkajících se
jejich dětí.
–
V. Jednání vůči vedoucím a pomocníkům
13. Spolupodílí se na vytváření příjemného a inspirujícího vnitřního prostředí Spolku, spolu‑
pracuje s ostatními vedoucími či pomocníky, podílí se na soustavném zlepšování vzájemné
komunikace a umožňuje jim nerušený výkon jejich činností v rámci skautské výchovné metody.
14. Uvědomuje si potřebu vnitřní spolupráce a soudržnosti vedoucích a pomocníků v cestě za
společným naplňováním výchovných cílů definovaných skautským hnutím, a proto vytváří
předpoklady pro fungování spolupracujícího prostředí v rámci Spolku.
15. Respektuje názory ostatních vedoucích na skautskou výchovu a jejich odlišnosti v jed‑
notlivých přístupech k ní. Své výhrady se snaží poklidně vyjadřovat pouze v rámci interních
diskuzí, při kterých upřednostňuje konstruktivní kritiku vytýkaného jednání.
16. Vždy je připraven poskytnou konstruktivní zpětnou vazbu každému, kdo jej o ni požádá,
a to takovým způsobem, aby zpětná vazba pomohla žádajícímu vedoucímu upravit své
chování tak, aby snáze dosáhl svých cílů. Stejně tak je otevřen ke zpětné vazbě svého okolí
působící na jeho osobu, kterou se pravidelně zabývá a reflektuje ji.
17. Odpovídá za výběr osoby pomocníka. Pomocníkem může být pouze taková osoba, u které
lze nabýt důvodné přesvědčení, že bude zastávat hodnoty definované skautským posláním,
principy a výchovnou metodou, jakož i ustanovení tohoto Kodexu.
18. Hrozí‑li obava, že pomocník bude ohrožovat hodnoty definované skautským posláním,
principy a výchovnou metodou, jakož i ustanovení tohoto Kodexu, ukončí s pomocníkem
spolupráci.
–
VI. Jednání vůči sobě
19. Uvědomuje si své povahové vlastnosti a osobní limity, jejich projevy, jakož i svou odpo‑
vědnost ve vztahu k výchově skautů a skautek; své jednání tomu přizpůsobuje. Dále si je
vědom toho, že na řešení náročných situací není sám, a proto v případě potřeby včas požádá
o pomoc.
20. Klade důraz na pozitivní rozvoj své osobnosti a snaží se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti
a dovednosti vhodné ke skautské činnosti. Umí pracovat s kritikou své osoby, přičemž hledá
inspiraci ve svém okolí a pracuje na svém odborném růstu.
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých
21. Uvědomuje si, že kvalita jeho činnosti je přímo úměrná jeho psychické a fyzické vyrov‑
nanosti, a proto si pro ni vytváří podmínky.
22. Požadavky, které uplatňuje a vyžaduje po svém okolí, vztahuje i sám na sebe.
23. Je si vědom společné odpovědnost za životní prostředí a snaží se o snižování negativního
působení jím vyvíjených činností na životní prostředí, přičemž se podílí na jeho zlepšování.
24. Dále si uvědomuje, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho
okolí, a proto odmítá jakékoliv projevy nemorálního chování, jež se příčí zásadám tohoto
Kodexu, ideám skautského hnutí či obecně uznávaným morálním principům a pravidlům.
Taková chování netoleruje, aktivně se snaží jim zabránit a zjednat nápravu.
–
VII. Závěrečná ustanovení
Porušení Kodexu může být hodnoceno jako vážné porušení povinností člena Spolku, které
může v návaznosti na odst. (15) Stanov Spolku vést k možnosti vyloučení člena Spolku. Tento
Kodex nabývá účinnosti dnem… 2020.
Vyjádření Náčelnictva: Tímto podnětem se pracovní skupina Náčelnictva pro ochranu a bezpečí
dětí již zabývá. Nebudeme však navržený kodex kompletně přepracovávat dle tohoto návrhu.
Snažíme se hledat pasáže, které bychom v kodexu mohli formulovat pozitivněji.
Vyjádření Výkonné rady: Nebráníme se úpravám kodexu v duchu pozitivního vyznění, ovšem se
zachováním klíčových sdělení. S některými výhradami v odůvodnění zcela nesouhlasíme (kodex
nezasahuje neskauty, kteří pomáhají, kodex a mladší 18 let ap.), nicméně br. Šikulu, který byl
hybatelem v kraji, jsme přizvali ke spolupráci ve skupině. Nepodporujeme znění kodexu tak, jak
je předloženo výše ze strany Zlínského kraje, protože nese nežádoucí rizika pro dotčené dospělé.
2.6. N ÁV R H S N ĚM U O K R ESU PR A H A 3

Okresní sněm Prahy 3 doporučuje sněmu Kraje Praha, aby přijal tento návrh usnesení pro Valný
sněm: Valný sněm Junáka děkuje pracovní skupině za odvedenou práci. Zároveň navrhujeme
toto: Kodex jednání dospělých bude pouze doporučením pro chování dospělých v Junáku a metodickým materiálem pro chování v organizaci.
Zdůvodnění: Stanovisko ke Kodexu jednání dospělých.
2.7. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha děkuje pracovní skupině ke Kodexu jednání dospělých za odvedenou práci.
2.8. P O D N Ě T S N ĚM U L I B E R ECK É H O K R A J E

Delegátky a delegáti sněmu Junáka, Libereckého kraje v diskuzi vyjádřili přání, aby kodex byl
kratší a spíše zaměřen na dospělé v Junáku, kteří neprošli činovnickým vzděláváním.
Zdůvodnění: výsledky orientačního hlasování k tématu:
– téma – A (řešíme hodně, systematicky): 0 %, B: 25 %, C: 33 %, D: 19%, E (považujeme to za
zbytečné, neřešíme to): 2 %
– preferujeme – ukotvit v kvalifikaci: 8 %, ukotvit v činovnickém slibu: 2 %, povinnost se se‑
známit: 50 %, ukotvit v přihlášce: 4 %, neukotvovat: 19 %
– srozumitelnost – A (zcela): 11 %, B: 25 %, C: 27 %, D: 17 %, E (vůbec): 4 %
– délka dokumentu – chceme kratší variantu: 50 %, vyhovuje: 17 %
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Návrhy usnesení ke Kodexu jednání dospělých
Vyjádření Výkonné rady:
O zkrácení dokumentu se můžeme pokusit, za klíčové nicméně považujeme, aby tím neutrpěl ak‑
tuální obsah. Pro to, aby byl kodex určen pouze lidem, kteří neprošli skautským vzděláváním, chybí
bohužel v podnětu argumenty. Na základě zkušenosti z oddílů nesdílíme tento pohled. Praxe totiž
ukazuje, že problém s nevyhovujícím chováním nemají pouze tito lidé, ale i ti, kteří kvalifikace mají.
2.9. P O D N Ě T S N ĚM U K R A J E V YS O ČI N A

Krajský sněm Junáka Kraje Vysočina podporuje předložené znění záměru Kodexu jednání
dospělých.
Zdůvodnění: Usnesení k tématu předsněmové diskuze.
2.10. P O D N Ě T S N ĚM U STŘ E D O ČES K É H O K R A J E

Sněm Středočeského kraje doporučuje Valnému sněmu přijmout usnesení podporující přijetí
Kodexu jednání dospělých.
2.11. P O D N Ě T S N ĚM U ÚSTŘ E D N Í H O S R A ZU VO D N Í CH S K AUTŮ

Ústřední sraz kapitánů vítá zavedení Kodexu jednání dospělých, děkuje pracovní skupině
Náčelnictva za odvedenou práci a doporučuje zapracování vzešlých připomínek.
Zdůvodnění: Předsněmovou diskuzi účastníci považovali za velmi dobrou, podnětnou, pomohla
kodex přiblížit i porozumět mu. Některým zúčastněným pomohla k jejich „vnitřnímu“ přijetí kodexu.
Připomínky se týkaly místy nejasných formulací a pořadí částí kodexu. Zazněla potřeba vnímat jako
velmi důležité své limity a věnovat se prevenci vyhoření.
2.12. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ navrhuje, aby oficiální znění Kodexu jednání dospělých obsahovalo
doprovodný text či komentáře, které upřesňují jednotlivé body kodexu podobně jako v současné
rozšířené verzi.
Zdůvodnění: V rámci diskuze jsme dospěli k závěru, že text má být nejen předpisem, ale také vodítkem
při vlastní reflexi chování, měl by být zřejmý svým obsahem. Strohý text není v této poloze vhodný,
za srozumitelnější a vhodnější považujeme, aby byl součástí výsledného textu i obdobný komentář,
který je uvedený v rozšířeném znění materiálu.
2.13. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU B R N O ‑ M ĚSTO
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Sněm okresu Brno‑město souhlasí s přijetím Kodexu jednání dospělých ve znění navrženém
ústředními orgány do předsněmové diskuze.

Shrnutí
výstupů
předsněmové
diskuze

Zdůvodnění: Vnímáme užitečnost přijetí kodexu, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro veřejnost
a naši vlastní ochranu.
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2.14. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU B Ř ECL AV

Kandidátky
do ústředních
orgánů

Okresní sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a po přihlédnutí k výstupům z předsněmovní diskuze podporuje jeho ukotvení v organizaci.
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3. Návrhy usnesení v oblasti pořádání
světového jamboree v ČR
3.1. N ÁV R H N ÁČE L N I C T VA

Náčelnictvo předkládá delegátům valného sněmu následující usnesení: Valný sněm nesouhlasí
se záměrem pořádat v České republice Světové skautské jamboree.
Zdůvodnění: Náčelnictvo předkládá toto usnesení jako reakci na iniciativu Svojsíkův sen. Náčelnictvo
nesouhlasí s možným pořádáním Světového skautského jamboree v Česku. Pořádání jamboree není
v souladu s žádnými dlouhodobými cíli naší organizace, nejsou žádné objektivní důvody pro realizaci
takto náročného setkání. Náčelnictvo vnímá případné přípravy a realizaci světového jamboree jako
aktivity ohrožující rozvoj Junáka – českého skauta. Usnesení předkládáme záměrně bez odkazu na
konkrétní rok. Změní‑li se podmínky, může některý z následných Valných sněmů pořádání světového
jamboree podpořit.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada sdílí názor valné většiny sněmů, které k tématu zaslaly
svá vyjádření. Záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku pokládá za ohrožení pro zdravý
rozvoj skautingu u nás. Pořádat akci takového rozsahu by mohlo dávat smysl, pokud bychom chtěli
vzbudit zájem veřejnosti o skauting v době teoretického setrvalého poklesu členské základny a te‑
oretického špatného nebo slabého jména skautingu ve společnosti. V takové situaci ale nejsme.
Junák – český skaut je jednou z nejvýrazněji rostoucích národních skautských organizací v Evropě,
skauting má dobré jméno a dětem by jej doporučilo 7 z 10 českých rodičů (Ipsos, 2019). Energii
celého hnutí potřebujeme soustředit na kvalitu výchovné práce v oddílech, navyšování počtu
skautských vedoucích a navyšování kapacity kluboven, abychom mohli dalším holkám a klukům
nabídnout vyrůst v dobrých skautských oddílech. Pořádání světového jamboree by bylo s tímto
soustředěním na poslání skautingu v přímé konkurenci a spotřebovalo by v bezprecedentní míře
lidské i finanční zdroje. Záporné stanovisko Výkonné rady se nevztahuje pouze k roku 2031 (který
je ostatně vzhledem k Světovému skautskému jamboree 2027 v Polsku nereálný), ale k dohledné
budoucnosti obecně.
3.2. N ÁV R H S N ĚM U K R A J E PR A H A

Sněm kraje Praha navrhuje valnému sněmu Junáka následující usnesení: Sněm vyjadřuje nesouhlas s podáním kandidatury na pořádání WSJ 2031.
Zdůvodnění: Návrh je vyjádřením postoje krajského sněmu k této otázce.
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Zpráva
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Sněm Královéhradeckého kraje navrhuje Valnému sněmu přijmout usnesení v duchu nepodpoření pořádání Světového skautského jamboree v ČR v roce 2031.
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Zdůvodnění: Výstup z předsněmové debaty na krajském sněmu.
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3.4. N ÁV R H S N ĚM U K R A J E V YS O ČI N A

Krajský sněm Junáka kraje Vysočina odmítá myšlenku pořádání Světového skautského jamboree
v České republice, jak navrhuje uskupení Svojsíkův sen, podporuje odmítavé stanovisko Výkonné
rady a Náčelnictva v této věci a doporučuje nezahajovat aktivity spojené s přípravou kandidatury

Kandidátky
do ústředních
orgánů
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na pořádání WSJ 2031. Krajský sněm Junáka kraje Vysočina doporučuje Valnému sněmu Junáka
v případě projednávání tohoto bodu odmítnout myšlenku pořádání WSJ v České republice.
Zdůvodnění: Usnesení k celostátnímu tématu přijaté na základě podnětu z okresu Třebíč.
3.5. P O D N Ě T S N ĚM U Z L Í N S K É H O K R A J E

Krajský sněm nepodporuje pořádání WSJ v České republice v roce 2031.
Zdůvodnění: Deklaratorní usnesení, kterým sněm vyjadřuje svůj názor.
3.6. N ÁV R H S N ĚM U O K R ESU PR A H A 5

Sněm VOJ žádá Valný sněm, aby se otázkou realizace skautského světového Jamboree v Česku
v roce 2031 vůbec nezabýval. Organizace akce je z našeho pohledu příliš riziková (personálně
i finančně).
Zdůvodnění: Okres Praha 5 se domnívá, že Junák má před sebou jiné cíle, které považujeme za důle‑
žitější než pořádání světového Jamboree. Dále se okres domnívá, že případná organizace světového
jamboree bude stát organizaci mnoho sil, které by mohla využít výhodněji.
3.7. N ÁV R H S N ĚM U O K R ESU M OST

Sněm okresu Most navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm nepodporuje zvažovanou kandidaturu Junáka – českého skauta na pořádání Světového skautského
jamboree v České republice v roce 2031, ani v letech následujících.
Zdůvodnění: Delegáti sněmu okresu Most nejsou přesvědčeni, i po prostudování zveřejněné studie
proveditelnosti, o tom, že se v České republice má konat Světové skautské jamboree.
3.8. N ÁV R H S N ĚM U O K R ESU Z L Í N

Okresní sněm navrhuje Valnému sněmu, aby schválil toto usnesení: Valný sněm nepodporuje
pořádání WSJ v České republice v roce 2031.
Zdůvodnění: Sněm okresu Zlín je zásadně proti pořádní WSJ. Hrozí vyčerpání zdrojů organizace
a pořadatelství by nebylo pro organizaci přínosem.
3.9. P O D N Ě T S N ĚM U J I H O ČES K É H O K R A J E

Sněm Jihočeského kraje souhlasí s otevřením diskuze o projektu Svojsíkův sen na Valném sněmu
Junáka 2020.
3.10. P O D N Ě T S N ĚM U J I H O ČES K É H O K R A J E

Sněm Jihočeského kraje nesouhlasí s pořádáním Světového skautského jamboree v ČR v roce 2031.
3.11. N ÁV R H S N ĚM U PL Z E Ň S K É H O K R A J E

Sněm Junáka – českého skauta, Plzeňského kraje, z. s., nepodporuje záměr realizovat ani ucházet se o pořadatelství světového skautského jamboree Junákem – českým skautem, z. s. v České
republice a totéž doporučuje Valnému sněmu Junáka 2020 v Jindřichově Hradci.
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Zdůvodnění: Sněm Junáka – českého skauta Plzeňského kraje z. s. po diskuzi vyjadřuje souhlas
s Usnesením NJ/103/05.
3.12. N ÁV R H S N ĚM U J I H O M O R AVS K É H O K R A J E (O B D O B N Ě O K R ES B R N O ‑ M ĚSTO)

Krajský sněm nesouhlasí s pořádáním světového skautského jamboree 2031 v ČR a vyzývá Valný
sněm k přijetí obdobného usnesení.
Zdůvodnění: Krajský sněm vyjadřuje negativní stanovisko k otázce pořádání světového skautského
jamboree 2031 v ČR. Ztotožňuje se tak s návrhem předloženým sněmem okresu Brno‑město a obdob‑
ných usnesení ze sněmů podřízených jednotek. Zároveň sněm považuje za důležité, aby se k otázce
pořádání WSJ vyjádřil i Valný sněm.
3.13. P O D N Ě T SN ĚM U M O R AVSKOSL EZSK É H O K R A J E

Sněm Junáka – českého skauta, Moravskoslezského kraje nesouhlasí s pořádáním Světového
skautského jamboree v České republice.
Zdůvodnění: Krajský sněm přijal na návrh sněmu okresu Nový Jičín toto usnesení. Krajský sněm se
ztotožňuje s vyjádřením Výkonné rady a Náčelnictva k této věci a nepovažuje ucházení se o kandida‑
turu a pořádání této akce za stěžejní cíl Junáka v dalším období. Sněm vnímá, že se jedná o náročnou
akci, která by si vyžádala obrovské množství finančních prostředků i lidských zdrojů a považuje pro
Junáka za důležité jiné aktivity, zejména oblast výchovy dětí a mládeže.
3.14. P O D N Ě T SN ĚM U M O R AVSKOSL EZSK É H O K R A J E

Sněm Junáka, Moravskoslezského kraj nesouhlasí s tím, aby téma pořádání Světového skautského
Jamboree v České republice projednával Valný sněm Junáka v roce 2020.
Zdůvodnění: Krajský sněm nepovažuje za smysluplné, aby toto téma projednával Valný sněm.
Považuje za dostatečné projednání na úrovni ústředních orgánů, případně krajských sněmů, které
dle názoru krajského sněmu Moravskoslezského kraje dostatečně vyjádří názor Junáka na tuto
problematiku.
3.15. P O D N Ě T S N ĚM U L I B E R ECK É H O K R A J E

Sněm Junáka, Libereckého kraje nesouhlasí s pořádáním světového skautského jamboree v České
republice.
Zdůvodnění: Domníváme se, že v tuto chvíli před naší organizací stojí důležitější výzvy a jiné priority
(viz samostatný podnět), které by měly vytěžovat jak personální, tak finanční zdroje Junáka.
3.16. P O D N Ě T S N ĚM U L I B E R ECK É H O K R A J E

Sněm Junáka, Libereckého kraje se v orientačním hlasování přiklonil většinově k názoru, že ve
věci pořádání světového jamboree má rozhodnout Náčelnictvo.
Zdůvodnění: varianta Valný sněm: 19 %, varianta Náčelnictvo: 60 %
Vyjádření Náčelnictva: Vzhledem k vývoji diskuze v hnutí a návrhům jiných krajských sněmů si
myslíme, že má rozhodnout Valný sněm.
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Návrhy usnesení v oblasti pořádání světového jamboree v ČR
3.17. P O D N Ě T S N ĚM U STŘ E D O ČES K É H O K R A J E

Sněm Středočeského kraje nedoporučuje, aby naše organizace kandidovala na pořádání světového jamboree v roce 2031.
3.18. P O D N Ě T S N ĚM U K A R LOVA R S K É H O K R A J E

Sněm vyšší organizační jednotky se shoduje na tom, že nemá dostatek informací pro kompetentní rozhodnutí ve věci vhodnosti pořádání světového jamboree na území ČR.
3.19. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU H O D O N Í N

Sněm vyšší organizační jednotky okresu Hodonín navrhuje Valnému sněmu otevření diskuze
k projektu Svojsíkův sen.
3.20. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU OSTR AVA

Sněm okresu Ostrava podporuje otevření diskuze o projektu Svojsíkův sen na Valném sněmu
Junáka.
Zdůvodnění: Vyplynulo z diskuze.
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Návrh usnesení ke změně Stanov v oblasti revizních komisí

4. Návrh usnesení ke změně Stanov
v oblasti revizních komisí
4.1. N ÁV R H US N ES E N Í PA R D U B I CK É H O K R A J E (O B D O B N Ě J I H O M O R AVS K É H O K R A J E)

Sněm Junáka, Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu 2020, aby přijal toto usnesení: XVI.
valný sněm Junáka mění Stanovy Junáka schválené XIV. valným sněmem Junáka v Litomyšli dne
29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:
V článku 38 Stanov 2014 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní písmena d) a e) se
nadále označují za písmena c) a d).
Za článek 45 Stanov 2014 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost organizačních
jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“.
Za článek 178 Stanov 2014 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.“
Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem… vkládá nové datum účinnosti, a to…
Zdůvodnění:
1. Východisko
Současná situace: Revizní činnost v mnoha organizačních jednotkách je v současné době zajištěna
pouze formálně, tedy členy revizních komisí bez hlubších zkušeností a hospodářského vzdělání. Revize
často bývají prováděny nedostatečně, pokud vůbec, se zaměřením na méně podstatné náležitosti, což
je vzhledem k objemu majetku mnohých jednotek rizikový stav. Členové revizních komisí si mnohdy
nejsou vědomi svojí odpovědnosti (občanskoprávní, trestněprávní, disciplinární) za hospodaření
organizační jednotky. Této odpovědnosti se nelze zprostit odkazem na dobrovolnický charakter
vykonávané funkce – srov. § 159 odst. 1 občanského zákoníku.
V současných Stanovách je ukotveno, že každá organizační jednotka musí mít svou revizní komisi,
která je kontrolní komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku. Členové těchto revizních komisí
jsou zapisováni do rejstříku spolků. Problematika zejména personálního zajištění revizních komisí
již byla napříč Junákem dříve diskutována. Jedno z nedávno prezentovaných doporučení navrhuje
vytvoření tzv. sdílené revizní komise, kdy prostřednictvím hostování ve více organizačních jednotkách
jsou činovníci členy revizních komisí více než jedné organizační jednotky, a to „navzájem“. Toto řešení
však daného člena zatěžuje přinejmenším nutností být zapsán ve veřejném rejstříku u více jednotek
(pobočných spolků). Sám o sobě pak tento způsob nenabízí řešení v otázce odbornosti a zkušeností.
Nejedná se o šířeji uplatnitelné řešení, nadto není systematické.
2. Navrhovaná změna a její přínosy
Je proto navrhována dílčí změna Stanov tak, aby povinnost existence revizní komise u každé organi‑
zační jednotky neplynula přímo ze Stanov. Existuje legitimní možnost, aby jako kontrolní komise pro
hlavní spolek byla vnímána přímo (a jen) Ústřední revizní komise, ostatně to plyne již ze stávajícího
čl. 140 Stanov. U ostatních organizačních jednotek pak bude díky změně sice zachována povinnost
zajistit kontrolní činnost, avšak nutně ne formou vlastní revizní komise organizační jednotky. Ve
stávajících Stanovách kodifikovaná výslovná povinnost každé organizační jednotky mít svou revizní
komisi měla své historické východisko, kdy se předpokládalo přijetí zákona o statusu veřejné prospěš‑
nosti (v návaznosti na (tehdy nový) Občanský zákoník (OZ)). Dle tehdejších informací se počítalo, že
pro získání onoho statusu veřejné prospěšnosti bude mj. podmínkou mít zřízenu kontrolní komisi
dle OZ i u pobočných spolků (všech organizačních jednotek). Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
nicméně následně nebyl přijat a nyní se s jeho přijetím již nepočítá v důsledku změny Občanského
zákoníku.
Navrhovanou změnou Stanov by se otevřela cesta jak na úrovni nižších předpisů vnitřního práva
(zejména Revizního a Organizačního řádu), zajistit personálně méně náročně a zároveň odborně
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Návrh usnesení ke změně Stanov v oblasti revizních komisí
kvalitněji revizní činnost organizačních jednotek. Zároveň však navrhovaná změna nevylučuje po‑
nechání současného způsobu řešení (tedy ustavení revizní komise) tam, kde je současný stav vnímán
jako vyhovující. Organizační jednotka tak bude mít volbu, díky které bude moci zajistit kontrolní
činnost způsobem, který jí bude nejlépe vyhovovat. Návrh tedy otevírá prostor pro:
– zvýšení kvality revizní činnosti,
– snížení rizika zanedbání a následného dovození odpovědnosti „z neznalosti“,
– snížení personálních nároků – může odpadnout nutnost za každou cenu obsadit tříčlen‑
nou RK na každém středisku,
– snížení administrativní zátěže jak pro OJ, tak pro ústředí (odpadne nutnost zapisovat stov‑
ky osob do rejstříku spolků).
3. Předpokládané dopady
Ústřední revizní komise a její působnost nedozná změn. Vnitřním právem (novelou Revizního řádu)
může být, schválí‑li to Náčelnictvo, zakotveno více možností zajištění revizní činnosti organizačních
jednotek. V průběhu nadcházejícího funkčního období Náčelnictva bude dostatek času provést ši‑
rokou diskuzi s představiteli OJ a jejich RK na řádném nastavení podmínek pro jejich práci. Nabízejí
se například tyto možnosti:
– revizní komise zvolená na sněmu OJ (=dosavadní model);
– revizní komise s působností pro více OJ (včetně RK VOJ), OJ se dohodnou na zajištění revizní
činnosti, samy upraví podmínky,
– certifikovaný revizor – vydají se požadavky na certifikované revizory, ti dostanou razítko
od ústředí a mandát provádět revizní činnost v různých OJ dle dohody; OJ se individuálně
dohodnou s některým z certifikovaných revizorů na zajištění své revizní činnosti v souladu
s revizním řádem
Bezprostřední dopad navrhované změny tedy není žádný, ke změnám může dojít až od účinnosti nove‑
ly Stanov a následně účinnosti navazujících změn v Revizním řádu. Navrhuje se lhůta k 31. 12. 2021,
což je dostatečná doba, aby mohlo do té doby v návaznosti na změnu stanov dojít k přijetí změn
vnitřních předpisů, a zároveň bude tato změna účinná před další „vlnou sněmů“, aby na dalších
sněmech už mohla být otázka kontrolní činnosti řešena v souladu s touto změnou.
4. Konkrétní změny ustanovení Stanov
– V článku 38 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále
označují za písmena c) a d). Tato změna zrušuje ze Stanov vyplývající povinnost každé or‑
ganizační jednotky mít zajištěnu vlastní revizní komisi.
– Za článek 45 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost organizačních jednotek
je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“. Tato změna navazuje na navrhovanou
změnu článku 38 (tj. vypuštění písmena c) a přenáší pravomoc stanovení způsobu zajištění
revizní činnosti organizačních jednotek na nižší předpisy vnitřního práva, než jsou Stanovy.
– Za článek 178 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní komise organizačních
jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.“ Tento článek je pře‑
chodným ustanovením jednoznačně zajišťující kontinuitu revizní činnosti organizačních
jednotek po změně Stanov a ponechává na vnitřním právu (dosavadním či případně v bu‑
doucnu změněném) jak tuto revizní činnost budou vykonávat a kdy zaniká jejich současný
mandát vzniklý dle dosavadních předpisů (tedy volbou na sněmu OJ).
– Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem 31. 12. 2021 – vkládá nové datum účinnosti
Stanov po novele.
Vyznačení navrhovaných změn v dosavadním textu Stanov:
(38)

Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:
a) Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech
věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány
nebo orgány nadřízené organizační jednotky.
b) Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy
a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy
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přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnese‑
ním sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanove‑
ných vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.
c) Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.
d) c) Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky
(dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky
je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti
spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce
vedoucího organizační jednotky.
e) d) Další orgány, které stanoví řád.
Nestanoví‑li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob
ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní
právo.
(45a) Revizní činnost organizačních jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem.
(178a) Stávající revizní komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu
s vnitřním právem.
(179) Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem 14. června 2014.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo vnímá snahu upravit vnitřní právo Junáka – českého skauta
v oblasti revizních komisí a tím podpořit jejich činnost. Pokládáme tyto úkoly za důležité, ale
nemyslíme si, že změna Stanov je v současné době správnou cestou. Jsme si vědomi, že výše uve‑
dený návrh na změnu Stanov je v souladu s právním řádem ČR, zároveň jsme v rozpacích, proč
je předkládán skrze krajský sněm přímo na Valný sněm a nebyl doručen v dřívějším termínu do
Náčelnictva pro další rozpracování. V současné situaci, kdy nebyla z časových důvodů možnost
promyslet kroky následující po změně Stanov, nedoporučujeme usnesení přijmout. Vzhledem
k tomu, že se tématu revizních komisí ústřední orgány průběžně věnují, nenavrhujeme ani vlast‑
ní usnesení k tématu. Náčelnictvo se v oblasti revizní činnosti v současné chvíli kloní k usnesení
Moravskoslezského kraje.
Vyjádření RSRJ: RSRJ se dne 2. 2. 2020 zabývala návrhem na změnu stanov spočívající ve vypuš‑
tění písmene c) v článku 38 a zmocnění k úpravě revizní činnosti organizačních jednotek řády.
RSRJ neshledává v tomto návrhu rozpor s právním řádem ČR a považuje návrh za hlasovatelný
na Valném sněmu Junáka.
Stanovisko ÚRK ze dne 21. 2. 2020 (stanovisko bylo při zpracování materiálů v únoru 2020 ne‑
dopatřením opomenuto): Ústřední revizní komise podporuje návrh na změnu Stanov týkající se
revizních komisí. Návrh nebrání dalšímu fungování fungujících revizních komisí a zároveň dává
prostor pro rozšíření možností, jak zajistit kontrolní činnost v OJ, které s tím měly dosud problémy.
Návrh dle ÚRK pouze ruší omezení vytvořené vnitřním právem Junáka, ke kterému nejsme nuceni
obecně závaznými právními předpisy, a které nemá pro organizaci jasný přínos.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada s návrhem nesouhlasí.
Ze zdůvodnění předkladatelů návrhu vnímáme, že cílem změny by mělo být zajištění dobře fun‑
gující revizní činnosti napříč organizací a v jednotlivých organizačních jednotkách. To je určitě
cíl, který má i Výkonná rada. Zároveň se však domníváme, že dobře fungující kontrolní činnosti
nelze dosáhnout pouhým zrušením dnešní podoby revizních komisí (jako minimálně tříčlenného
orgánu) ve Stanovách. Jsme přesvědčeni, že společným cílem je dostat do revizních komisí kvali‑
fikované osoby, osoby se zájmem o problematiku a těm poskytovat podporu, školení, metodické
materiály a další vzdělávání. Zapojení kvalitních činovníků může podpořit i dnes možné „sdílení“
revizních komisí (do RK lze ustavovat osoby napříč více jednotkami a tím také už dnes dosáhnout
šetření personálních kapacit).
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Návrh usnesení ke změně Stanov v oblasti revizních komisí
Jako velký problém návrhu vnímáme skutečnost, že by nyní došlo ke změně Stanov a teprve poté
by mělo Náčelnictvo a Výkonná rada hledat způsob, jak nově a hlavně správně nastavit fungování
kontrolních komisí. Navíc by toto, na první pohled jednoduché, vyškrtnutí revizních komisí ze Stanov
mohlo být velmi nebezpečné a způsobit případný konflikt se zákonem. Do zásadního problému by‑
chom se mohli dostat ve chvíli, kdy bychom následně (třeba jen volitelně) v některých organizačních
jednotkách chtěli nadále mít vícečlenné revizní komise. Občanský zákoník totiž ve svých ustanoveních
(§ 243 a § 262) uvádí, že 1) existuje‑li kontrolní komise, tak i když se nazývá jinak, musí mít minimálně
3 členy a musí to být uvedeno ve Stanovách, a 2) žádný orgán spolku nesmí používat pojmenová‑
ní, které by vzbuzovalo klamný dojem o jeho povaze. Tedy pokud by měl kontrolní činnost nadále
zajišťovat nějaký vícečlenný orgán (např. dnešní revizní komise), musí splňovat všechny náležitosti
dané zákonem pro kontrolní komise (včetně uvedení ve Stanovách), i kdybychom ho nazývali jakkoli.
Po případné změně Stanov by sice bylo možné vymyslet nějaké nové (dnes neuvažované) možnosti
zajišťování kontrolní činnosti, ale dnešní revizní komise by už zřejmě možné nebyly. Vyškrtnutím
zmínky o revizních komisích bychom si tak zavřeli cestu ke kolektivnímu kontrolnímu orgánu (s více
jak jednou osobou), nebo bychom se dopouštěli klamavého dojmu.
Výkonná rada se kloní k názoru, že je potřeba se kvalitou kontrolní činnosti zabývat, podporovat
dobrovolníky v těchto funkcích, poskytovat systematickou možnost vzdělávání i metodickou pod‑
poru (toto se i v souvislosti se strategií začalo dít v průběhu roku 2019 a v dalších letech věc ještě
posílí). Přitom hledat možnosti případné úpravy a rozšíření možností zajištění kvalitní revizní
činnosti v jednotkách. Teprve následně je možné předložit případnou změnu Stanov, která by už
odrážela promyšlený systém navazujících změn a nezpůsobila by nemožnost do vnitřních před‑
pisů zanést nějakou vhodnou formu zajišťování kontrolní činnosti. Navrhovaná změna Stanov to
bohužel znemožnit může.
Nezpochybňujeme možnost Stanovy v otázce revizních komisí a kontrolní činnosti změnit. Ale
připadá nám velmi nešťastné, aby tak důležitá věc, jako je změna Stanov, neprošla předsněmovou
diskuzí napříč organizací (návrh se v konkrétní podobě objevil až v době konání krajských sněmů).
Za problematickou považujeme také navrženou posloupnost kroků, kdy má nejprve dojít ke změně
Stanov, a teprve později by měly ústřední orgány vymyslet, jak revizní činnost nově zajišťovat.
Další doplňující informace o současném fungování systému revizních komisí, krocích již prová‑
děných ústředními orgány a dalších podrobnostech k problematice lze nalézt v článku Výkonné
rady na Skautské křižovatce.
D O PL N Ě N Í Z A O B D O B Í Ú N O R– ČE RV E N EC 2020:

V návaznosti na návrhy usnesení Valného sněmu týkající se změny Stanov ve věci revizních komisí
a posun termínu Valného sněmu vznikla neformální pracovní skupina vedená bratrem Bořkem
Slunéčkem, která zhodnotila právní rámec navrhované změny a navrhla možné cesty, jak v této
oblasti zjednodušit situaci OJ a dosáhnout zkvalitnění revizní činnosti.Na jádru návrhu, tedy
vypuštění zmínky o revizních komisích organizačních jednotek ze Stanov, se podařilo dosáhnout
shody mezi navrhovateli původních usnesení (Jihomoravský a Pardubický kraj) a ústředními or‑
gány. Práce na tématu bude pokračovat diskusí o parametrech nového systému kontroly hospo‑
daření v organizaci.
4.2. N ÁV R H USN ESE N Í M O R AVSKOSL EZSK É H O K R A J E

Sněm Junáka Moravskoslezského kraje navrhuje, aby Valný sněm Junáka přijal následující usnesení: Valný sněm Junáka ukládá ústředním orgánům Junáka zabývat se problematikou zajištění
revizní činnosti v organizačních jednotkách Junáka, a předložit výsledky této diskuze na příští
Valný sněm Junáka.
Zdůvodnění: Krajský sněm nepovažuje způsob projednání návrhu Jihomoravského a Pardubického
kraje na změnu stanov Junáka za optimální, vzhledem k důležitosti problematiky, o jakou se jedná.
Krajský sněm si je vědom neutěšeného stavu revizních komisí v organizačních jednotkách a podporuje
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provedení změny. Navrhuje však, aby byla tato problematika řádně projednána na úrovni ústředních
orgánů, aby se k návrhu vyjádřila odborná platforma. Případná úprava stanov směřující ke zrušení
statutu revizních komisí organizačních jednotek Junáka coby kontrolních komisí spolku ve smyslu
občanského zákoníku (zrušení povinnosti existence nejméně tříčlenné revizní komise v každé OJ, zapiso‑
vané do spolkového rejstříku) by byla předložena příštímu Valnému sněmu k projednání včetně návrhů
na zakotvení revizní činnosti v organizačních jednotkách v příslušných vnitřních předpisech Junáka.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo s návrhem usnesení souhlasí.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada si je vědoma, že současný stav fungování revizní činnosti
není na mnoha místech dobrý a vnímáme to jako úkol, kterému se musí ústřední orgány dále
věnovat. Zároveň se domníváme, že tento podnět jde směrem, který umožní podpořit kvalitu
a dobré fungování revizních komisí, umožní pečlivě promyslet a připravit další možnosti fun‑
gování revizní činnosti. A to jak vzděláváním a metodickou podporou (např. i v rámci běžícího
strategického tématu vzdělávání hospodářsko‑organizačních činovníků), tak i posílením možností
snazšího sestavení revizní komise např. sdílením bez nutnosti volby na sněmu jednotek a dalšími
úpravami vnitřního práva. A teprve pokud se ukáže, že je třeba provést i změnu Stanov, tak toto
bude realizovatelné v podobě, která neuzavře žádnou z užitečných variant.
Výkonná rada s návrhem usnesení souhlasí.
4.3. P O D N Ě T S N ĚM U PL Z E Ň S K É H O K R A J E

Sněm Junáka – českého skauta, Plzeňského kraje, z. s. vyjadřuje nespokojenost se stávajícím
systémem revizní činnosti v organizaci a navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu,
aby zvážilo změnu vnitřního práva, např. systémové sdílení revizních komisí organizačními
jednotkami, zajištění revizní činnosti externím subjektem nebo certifikovanými revizory pověřenými ústředními orgány Junáka – českého skauta, z. s., kteří budou vykonávat činnost pro více
organizačních jednotek, a navrhlo dalšímu Valnému sněmu případnou změnu Stanov Junáka.
Zdůvodnění: Současný systém revizních komisí především na úrovni nižších organizačních jednotek
je nefunkční. Pozice jsou obsazovány formálně lidmi nejen s nedostatečnou odborností a kvalifika‑
cí, ale i s nedostatečným povědomím o tom, co tato funkce obnáší a jaká z ní plyne odpovědnost.
Vypuštění ustanovení Stanov, které stanovuje revizní komise jednotek jakožto kontrolní komise dle
občanského zákoníku, je nutným předpokladem pro možné změny systému.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo se v oblasti problematiky revizních komisí kloní k návrhu
usnesení Moravskoslezského kraje.
Vyjádření Výkonné rady: Viz stanovisko k návrhu usnesení Moravskoslezského kraje.
4.4. P O D N Ě T S N ĚM U J I H O ČES K É H O K R A J E

Krajský sněm zadává Náčelnictvu, aby se zabývalo zjednodušením a podporou činnosti revizních
komisí.
Zdůvodnění: Podnět vzešel z diskuze přímo na sněmu.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo bere na vědomí, viz vyjádření k návrhu usnesení
Moravskoslezského kraje.
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5. Návrh usnesení k oblasti změny klimatu
5.1. N ÁV R H S N ĚM U K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha vyzývá Valný sněm Junáka, aby uložil Náčelnictvu Junáka, aby hledalo přijatelnou míru shody napříč jednotkami organizace o postoji hnutí ke klimatické změně a dalším
environmentálním výzvám, například poklesu biodiverzity, a podporovalo diskuzi a přípravu
metodických materiálů k tématu environmentální šetrnosti a ochrany klimatu ve skautském
programu, výchově dětí i vzdělávání dospělých.
Zdůvodnění: Krajský sněm tímto vyjadřuje své stanovisko k otevřenému dopisu Náčelnictvu a ústředí.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo si je vědomo naléhavosti tématu klimatické změny a potřeby
větší metodické podpory pro oddíly. V návaznosti na podněty z hnutí byla vytvořena pracovní skupi‑
na Náčelnictva, která ve spolupráci s Výkonnou radou podporuje vznik vzdělávacích a metodických
materiálů. Náčelnictvo podporuje aktivitu členek a členů Junáka – českého skauta a zároveň bude
nadále s tématem klimatické změny pracovat a zohledňovat jej v další činnosti.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada je toho názoru, že je potřebné tématu změny klimatu vě‑
novat zvýšenou pozornost, a souzní tak s předkladateli. Nezačínáme v této věci od nuly. Ekologický
odbor chystá celostátní seminář ke klimatické změně, redakce časopisu Skauting tematické číslo,
odbor Skauti na Zemi příručku k udržitelným skautským akcím. Všechny tyto aktivity přinesou
výstupy již v roce 2020. Podnětem k posílení činnosti v této oblasti byl i otevřený dopis ve věci
klimatické krize. V souladu s již deklarovanou vůlí Náčelnictva se Výkonná rada bude tématu
věnovat a využívat znalostí nejen skautských dobrovolníků ke znatelnému rozvoji v této oblasti,
především v otázkách metodiky pro oddílovou činnost a snižování přímého dopadu naší činnosti
na životní prostředí.
5.2. P O D N Ě T S N ĚM U J I H O M O R AVS K É H O K R A J E (O B D O B N Ě O K R ES B R N O ‑ M ĚSTO)

Krajský sněm vyzývá Náčelnictvo a Výkonnou radu, aby iniciovaly vznik metodické podpory
pro jednotky, které se chtějí tématu klimatické změny věnovat, a vůči veřejnosti komunikovaly
aktivitu členů Junáka a jeho organizačních jednotek k tomuto tématu.
Zdůvodnění: Krajský sněm se ztotožňuje s návrhem předloženým sněmem okresu Brno‑město, který
považuje za užitečné tuto metodickou podporu jednotkám v Junáku nabídnout.
5.3. P O D N Ě T S N ĚM U STŘ E D O ČES K É H O K R A J E

Sněm Středočeského kraje doporučuje Valnému sněmu, aby Junák přistupoval k problematice
klimatické změny obdobně jako k problematice politiky a apolitičnosti: vést členy Junáka k aktivnímu zjišťování informací, ochraně životního prostředí atp.
5.4. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU B Ř ECL AV

Okresní sněm dává podnět ústředním orgánům, aby se zabývaly problematikou změny klimatu
a ochranou životního prostředí a vytvořily dostatek podpůrných materiálů pro výchovné jednotky, které se této problematice chtějí intenzivněji věnovat.
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6. Návrhy usnesení k oblasti programu
6.1. N ÁV R H US N ES E N Í K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby podporovali a usilovali o to, aby se zvyšovalo povědomí o výhodách a přínosu letních táborů s délkou
trvání alespoň tři týdny u oddílů skautů a skautek, a aby podporovaly jejich uskutečňování
a zvýšení celkového počtu takových táborů v organizaci.
Zdůvodnění: V Junáku – českém skautu se objevuje podle našeho názoru nebezpečný trend zkra‑
cování táborů, které je často spojeno s redukcí programu tábora. Z táborů se ztrácí stavba tábora,
kterou nahrazují hotové základny, účastníci táborů ale díky tomu nezískávají jak manuální zručnost,
tak zážitek vybudování si vlastního příbytku. Zkrácení táborů zkracuje čas odpoutání se od civilizace
a od rodiny, který je velmi důležitý pro podporu vlastní samostatnosti a identity. Zkrácení pobytu
v táboře zkracuje příležitost pro utváření a prožívání hlubokých vztahů. Zkracuje se doba bezpro‑
středního kontaktu s přírodou a jeho formativního vlivu. Je problematické stihnout v dostatečné
míře klasické dny v táboře, družinový program, výpravy mimo tábor a dostatek volného času. Za
optimální dobu tábora považujeme 3–4 týdny. Náčelnictvo a Výkonná rada by dle našeho názoru
měly pracovat na obrácení trendu zkracování táborů tak, aby většina táborů trvala 3 a více týdnů.
Možné oblasti podpory vidíme:
1. Metodická oblast – metodické písemné materiály, zadání vůdcovským kurzům, aby v tom
smyslu vyučovaly.
2. Propagační, osvětová rovina – články v časopisech, na webu apod. tak, aby lidé znali smysl
a výhody.
3. Finanční motivace – délka táborů by měla být jedním z kritérií pro rozdělování dotací.
4. Legislativní oblast – šířit v rámci kurzů informaci o § 203 odst. 2 písm. h) Zákoníku práce,
který člověku pracujícímu dlouhodobě s mládeží dává právo na 3 týdny pracovního volna;
nastavit metodiku k používání tohoto paragrafu pro pracující vůdce.
Vyjádření Náčelnictva: Jsme rádi, že sněmy a jednotky přemýšlí o kvalitě skautské činnosti.
Náčelnictvo se shoduje s vyjádřením Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada vítá vyjádření krajů k oblasti výchovy a souhlasí s tím,
že je žádoucí podporovat delší tábory pro skauty a skautky. Předpokládáme, že podporu delším
táborům budeme i nadále dávat v metodických materiálech, popř. článcích, které budeme připra‑
vovat, např. v rámci podpory družinového systému. Zároveň si uvědomujeme, že délka táborů úzce
souvisí s nedostatkem činovníků a společenskou situací, kdy čas dětí i dospělých je stále cennější.
Výkonná rada pokládá za nutné, aby se na posilování významu delších táborů podílely i samotné
nižší jednotky.
6.2. N ÁV R H US N ES E N Í K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby podporovaly maximální zapojení i mladších členů oddílů do činností týkajících se provozu tábora
(stavba, vaření atd.) a dalších skautských akcí.
Zdůvodnění: V organizaci se objevuje trend přibývání akcí, kde je o děti postaráno, na úkor akcí, kde
se na celkové organizaci podílí všichni členové oddílu. Běžné činnosti, jako je příprava jídla na táboře,
stavba veškerého zařízení, sběr klestí a dřeva (…) považujeme za zásadní součást skautské výchovy.
Pořadatelem tábora nejsou dospělí vedoucí, ale všichni členové oddílu dohromady. Pokud dochá‑
zí k zajištění těchto činností dospělými, je výchovné působení ochuzováno o mnohdy potřebnější
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rozměr. Přestože tento přístup přináší obtíže – např. v podobě nestíhání časového plánu, opožděných
či spálených jídel – jeho přínos je přímý rozvoj praktických dovedností a schopnosti překonávání se.
Možné oblasti podpory vidíme: 1. Metodická oblast – metodické písemné materiály, zadání vůdcov‑
ským kurzům, aby v tom smyslu vyučovaly. 2. Propagační, osvětová rovina – články v časopisech, na
webu apod. tak, aby lidé znali smysl a výhody. 3. Legislativní oblast – pracovat v oblasti legislativy
na redukci překážek pro zapojení členů do péče o chod tábora (např. kuchyň).
Vyjádření Náčelnictva: Jsme rádi, že sněmy a jednotky přemýšlí o kvalitě skautské činnosti.
Náčelnictvo se shoduje s vyjádřením Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada vítá vyjádření kraje k oblasti výchovy a se stanoviskem se
ztotožňuje. V oblasti výchovy se zapojení kluků a holek snažíme podporovat např. v rámci revido‑
vané skautské stezky, kde jsou zařazeny úkoly z běžného táborového života, upravena byla také
kritéria pro hodnocení kvality oddílu. Téma chceme dále podporovat v rámci posílení družinového
systému, v revizi stezek pro vlčata a světlušky a dalšími cestami.
6.3. N ÁV R H US N ES E N Í K R A J E PR A H A
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Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby zvýšily
povědomí dospělých o tom, že na akcích, kterých se účastní členové mladší osmnácti let, oni, ani
nikdo jiný, nemá konzumovat alkohol.

Náčelnictvo
a pracovní
skupiny,
Výkonná rada
a odbory

Zdůvodnění: Domníváme se, že konzumace alkoholu na skautských akcích je tabuizované téma
a současně velký problém mnoha oddílů v přímém rozporu se smyslem výchovy. V problematice pití
alkoholu na skautských akcích vidíme dvě roviny: jednak případy, kdy spolu sedí nezletilí členové
a dospělí a posílají si lahev, jednak situace, kdy (byť jen dospělí) vedoucí konzumují alkohol např. večer
po skončení programu na táboře/akcích, což pochopitelně neujde pozornosti členů. Navrhujeme,
aby Náčelnictvo a Výkonná rada přijaly opatření k boji proti této závažné odchylce od skautingu;
některé oddíly jsou „vnitřně rozpolcené“ a bez vnější podpory nejsou schopny situaci změnit.

Vyhodnocení
priorit
Náčelnictva

Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo podporuje návrh usnesení kraje Praha a ztotožňuje se s vyjá‑
dřením Výkonné rady. Souhlasíme s tím, že alkohol na akce určené pro děti nepatří a nemají jej na
nich konzumovat ani dospělí, minimálně z bezpečnostního hlediska. Bylo by záhodno, abychom
v naší organizaci nemuseli řešit konzumaci alkoholu u nezletilých. Nejen proto budeme podpo‑
rovat osvětu v rámci této problematiky.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada si uvědomuje, že problematika užívání alkoholu na skaut‑
ských akcích (celostátních i lokálních a oddílových) je tématem, ke kterému je nutné otevřít širší
diskuzi. V ní považujeme za nutné podpořit znalost právního vymezení problematiky a posílit
jeho dodržování. V případě potřeby chceme vhodné nastavení doplnit doporučením pro žádoucí
jednání dospělých na skautských akcích.
6.4. P O D N Ě T J I H O ČES K É H O K R A J E

Krajský sněm žádá Náčelnictvo a Výkonnou radu, aby se zabývaly otázkou konzumace alkoholu
na skautských akcích, a to zejména v těchto dvou smyslech:
1. Konzumace alkoholu na velkých akcích pro rovery (např. OBROK a KORBO).
Nepovažujeme za vhodné podporovat akce, kde dochází ve velké míře ke konzumaci
alkoholu nezletilými. Žádáme Náčelnictvo a Výkonnou radu, aby tento stav napravili.
2. Konzumace alkoholu na akcích na úrovni středisek a oddílů, které jsou pořádány
především jako akce pro dětské členy. Žádáme Výkonnou radu a Náčelnictvo, aby
zjistilo, jak k tomu přistupují vedoucí napříč hnutím, a případně na toto téma v hnutí
otevřelo debatu.
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Zdůvodnění: nedodáno
Vyjádření Náčelnictva: Obecně k alkoholu viz výš – vyjádření k návrhu usnesení kraje Praha.
Předpokládáme dodržování platných zákonů. Zodpovědnost za jejich dodržování leží především
na samotných účastnících akcí a pořadatelích.
Vyjádření Výkonné rady: Viz výše – vyjádření k návrhu usnesení kraje Praha.
6.5. P O D N Ě T K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha vyjadřuje podporu stávajícímu úsilí Náčelnictva a Výkonné rady týkajícímu
se funkčního družinového systému.
Zdůvodnění: Družinový systém považujeme za jedno ze základních specifik skautské metody. Při
správné aplikaci nesporně a prokazatelně vede k pozitivnímu rozvoji jedince v mnoha oblastech,
bez využití družinového systému je přínos skautského programu výrazně snížený. V mnoha oddí‑
lech nicméně družinový systém z nejrůznějších důvodů aplikován není. Myslíme si, že podstatným
důvodem může být malá znalost principů a způsobů aplikace družinového systému. Náčelnictvo
a Výkonná rada by dle našeho názoru měly pracovat na zvýšení povědomí o družinovém systému
a na motivaci k jeho aplikaci.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za podporu.
Vyjádření Výkonné rady: Děkujeme, další podporu družinového systému chystáme v rámci pří‑
slušného strategického tématu. Mj. připravujeme plošné semináře pro vedoucí, aktualizované
metodické materiály v různé formě, zaměření na téma např. na celostátních akcích, podporu
družinového systému skrze výchovné zpravodaje a další.
6.6. P O D N Ě T K R A J E PR A H A

Sněm Kraje Praha vyjadřuje nadšení z obsahu, formy i zpracování nových stezek pro skautskou
věkovou kategorii a děkuje jejich tvůrcům.
Zdůvodnění: Jsme si vědomi, že nové stezky nesednou každému oddílu a každému vedoucímu. Přesto
jsme přesvědčeni, že představují velký posun vpřed, a vnímáme množství práce, schopností i zkuše‑
ností, které k novým stezkám vedly. A považujeme za důležité ocenit tuto dobře odvedenou práci.
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Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo se k vyjádření Kraje Praha připojuje a děkuje všem zúčastněným.

Zpráva
Rozhodčí
a smírčí rady

Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za zpětnou vazbu a dodává, že bez desítek zapo‑
jených dobrovolníků by se nám podařil jen malý díl z celku.

Zpráva
Ústřední
revizní komise

6.7. P O D N Ě T O K R ESU PR A H A 6

Sněm okresu Praha 6 navrhuje Náčelnictvu otevřít diskuzi o smysluplném začleňování moderních
technologií a o jejich dopadech na oddílovou činnost. Vedoucí by měli mít k dispozici vzdělávání
nebo metodické podklady k práci s moderními technologiemi za účelem jejich smysluplného
využívání a práci s riziky s nimi spojenými.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za podnět, budeme se jím zabývat. Uvítali bychom dopřesnění
podnětu od předkladatelů.
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Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za podnět. Na smysluplné začleňování moder‑
ních technologií reagují již nyní nově revidované výchovné nástroje (primárně skautské stezky,
odborky) a v tomto směru chceme dále pokračovat (zohlednění při dalších revizích, zpracování
tematických programů na schůzky apod.). Také k rizikům spojeným s užíváním např. sociálních
sítí byly publikovány tematické články v časopisech pro dětské i dospělé členy, dále tzv. safebook
(plakát s pravidly bezpečného chování na sociálních sítích) a aktuálně jednáme např. se zástupci
týmu filmu V síti o možné spolupráci na poli vzdělávání a osvěty v této problematice. Dále vyšlo
také tematické číslo časopisu Skauting.
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7. Návrhy usnesení k oblasti organizace
7.1. N ÁV R H US N ES E N Í S N ĚM U Z L Í N S K É H O K R A J E

Krajský sněm opakovaně žádá Valný sněm Junáka, aby zaúkoloval Náčelnictvo Junáka zabývat
se palčivým problémem nedostatku vedoucích v neuniverzitních obcích a přijmout za své vytvoření metodického či jiného návodu, jak s tímto zásadním problémem pracovat v dlouhodobém
horizontu.
Zdůvodnění: Vidíme obdobný vzorec jak na vesnicích, tak i na malých městech, která jsme se pokusili
seskupit pod název neuniverzitní obec. Daný vzorec se týká mladých dospělých vedoucích, kteří po
ukončení střední školy, tedy okolo 18, 19 let, odcházejí na vysoké školy, a je proto problematické, aby
se nadále věnovali pravidelné činnosti. Následně jejich spojení se skautingem slábne a pravidelná
činnost zůstává na bedrech těch stále samých vedoucích, nedochází ke generační obměně, nové vlně
chuti, nápadů, a naopak vše spěje k vyhoření současných vedoucích, jejichž kapacita je limitována.
Některé oddíly mají různé formy řešení, avšak jejich šíření je na základě „dobré zkušenosti“ a ne vždy
se je daří jednoduše přenášet (např. částečná zodpovědnost odešedších členů, program pro ně atp.).
Dalším z možných řešení je např. zapojení dospělých nováčků, zaznamenali jsme i praxi v podobě
placené výpomoci např. z pedagogických neskautských studentů. Vidíme, že je celá varianta možných
řešení, ale neexistuje ucelená metodika, neexistuje zaměření na tento problém se svými specifiky
např. i v rozdílnosti programu skautingu na velkých městech a vesnicích. Neexistuje směřování toho,
kdy se jedná o skautský program a kdy už se z nedostatku vedoucích dostáváme do programu jako
kroužku. Během kontaktů s vedoucími např. z Prahy či Brna jsme poznali, že jejich pohledy byli spíše
překvapivé, jelikož oni tento problém takto ne vždy mají a neřeší ho.
Na minulém Valném sněmu se k obdobnému tématu nenašel prostor, usnesení se neprojednalo
a v následném vyjádření byly právě odkazy na dílčí možná řešení a oblasti. Vzhledem k neřešení
tohoto problému a růstu členů se tento problém ještě více prohloubil. Tímto žádáme Náčelnictvo,
aby se tímto problémem zaobíralo a vznikla jasná metodika k pomoci oddílům a střediskům v ne‑
univerzitních obcích.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo dlouhodobě vnímá problematickou oblast nedostatečné‑
ho počtu vedoucích a rozdílné podmínky mezi velkými městy a periferními oblastmi republiky.
Díky zastoupení řady členů Náčelnictva z neuniverzitních obcí je k tomuto hledisku v činnosti
Náčelnictva významně přihlíženo. V rámci podpory zajištění nových vedoucích probíhá řada pro‑
jektů, mimo jiné díky Strategii 2022, např. téma Dospělí nováčci, Podpora činovníků či Výchova
k nástupnictví. Náčelnictvo děkuje za opakované zvednutí tématu a předpokládá, že se mu i nadále
bude věnovat. Zároveň bychom rádi podotkli, že tento problém nemůže vyřešit pouze metodická
podpora z ústředí, ale je třeba vzájemné podpory na konkrétních místech.
Vyjádření Výkonné rady: Nastíněná problematika je už v současnosti řešena dílčím způsobem
v personalistických vzdělávacích programech v rámci kurzů střediskového minima, seminářů
dobrovolnické personalistiky na klíč nebo v personalistických programech na regionálních setká‑
ních činovníků pořádaných některými krajskými radami či na celostátních akcích typu HelpDesk.
Tematicky se aktuálně zaměřujeme na metodickou podporu v oblasti zapojení dospělých nováčků,
otázky klíčových principů dobře fungujícího nástupnictví i obecně principů směřujících k vybudo‑
vání dlouhodobě udržitelného a dobře spolupracujícího týmu. Zabýváme se také oblastí podpory
budování širšího podpůrného společenství kolem středisek s cílem odlehčit současným činovníkům.
Naznačená specifika neuniverzitních sídel si uvědomujeme a zvážíme, zda je účelnějším řešením
cílit s uvedenými již existujícími programy a podpůrnými materiály ve zvýšené míře do těchto
neuniverzitních oblastí, nebo zda by výrazněji pomohlo vytvoření specifického materiálu/ pro‑
gramu úžeji zaměřeného na konkrétní specifika neuniverzitních sídel.
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7.2 . S POLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ PĚTI STŘEDISKOV ÝCH R AD (PODÁVA JÍ STŘEDISK A: OSL AVANY,
WAHINKPE STŘELICE, KUŘIM, POZOŘICE, DEVÍTI KŘÍŽŮ DOM AŠOV A ŠL APANICE)

Valný sněm ukládá Náčelnictvu navrátit v Organizačním řádu a souvisejících dokumentech
funkcím „vedoucí oddílu“ a „vedoucí střediska“ jejich původní názvy, tj. „vůdce oddílu“ a „vůdce
střediska“. Tato změna se týká také souvisejících funkcí (zástupce vedoucího oddílu, zástupce
vedoucího střediska, vedoucí OJ) ve stejném duchu.
Zdůvodnění: V Junáku máme vůdcovské kurzy, komise, zkoušky, dekrety, odznaky, mluvíme o vůd‑
covském principu a výchově vůdců…, ale od jisté doby máme vedoucí oddílů a středisek.
Ve sbírce skautských předpisů a řádů z roku 1991, svazek 10 – Řád pro činovníky a činovnice Českého
Junáka, hlava II, se mluví o „vůdci oddílu“, který musí splňovat předepsané podmínky, a „vedoucím
oddílu“, který nesložil vůdcovskou zkoušku a je pověřen vedením oddílu dočasně. V hlavě III. se pak
mluví o „vůdci střediska“, který rovněž musí splňovat předepsané podmínky a kvalifikaci, a pokud
nedosáhne této kvalifikace, je „vedoucím střediska“.
V Organizačním řádu a systemizaci Junáka (platnost od 1. 7. 2006) je v příloze 1 – Přehled a vlastnosti
funkcí v Junáku, část Vedoucí oddílu, uvedeno: „Vedoucí oddílu (lze použít i tvaru vůdce oddílu…)“,
v části Statutární orgán OJ „Vedoucí střediska“.
V Organizačním řádu Junáka (platnost od 1. 4. 2017) je v příloze č. 1 – Přehled a vlastnosti funkcí,
část Vedoucí oddílu, uvedeno: „Vedoucí oddílu“, v části Vedoucí OJ „Vedoucí střediska“.
Vyjádření Náčelnictva: Připojujeme se k vyjádření Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada s tímto návrhem nesouhlasí.
Změna v používání pojmu „vůdce“ a „vedoucí“ byla v minulosti provedena záměrně, protože se
změnily okolnosti, byly upraveny věci kolem funkcí a činovníků ve vnitřním právu atd. Pojem „ve‑
doucí“ (např. ve vztahu k organizačním jednotkám) se záměrně objevil i ve Stanovách, abychom
měli k dispozici jedno slovo, které bude každému srozumitelné a pokryje různé varianty u různých
jednotek a orgánů (vedoucí střediska, kapitán přístavu, předseda okresní rady…). Stejný pojem je
pak používán i pro oddílovou úroveň. Ve vnitřním právu již velmi dlouho neexistuje možnost, aby
vedoucí vedl oddíl na základě pověření při nesplnění kvalifikačních a dalších požadavků, a tedy
nedává smysl rozlišovat kvalifikované a nekvalifikované vedoucí dvěma různými pojmy, jako to
bylo v 90. letech. Již v minulosti provedenou změnou označování funkcí na vedoucí je také upo‑
zorňováno na skutečnost, že ne ve všech situacích je vhodné používat „vůdcovský princip“, ale že
vedoucí oddílů/středisek používají i mnoho dalších metod.
Domníváme se, že v minulosti provedená změna ve vnitřním právu, kdy primárně a jednotně
napříč předpisy používáme pojem „vedoucí“, je v pořádku. Navíc změna Organizačního řádu (a pří‑
padně další nižších předpisů) v duchu navrhovaného by vedla ke zmatku v pojmech ve vztahu ke
Stanovám, které záměrně používají souhrnně pojem „vedoucí“. Zároveň však zakotvení pojmu
„vedoucí“ ve vnitřním právu nijak nezakazuje případnému používání libovolného zvykového
pojmu v neformální komunikaci.
7.3. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU B E RO U N

Sněm ORJ se usnesl, že pověřuje Valný Sněm Junáka projednat možnost přiřazení volebního
práva na sněmu ZOJ i členům starším osmnácti let, kteří nevykonávají činovnickou nebo jinou
funkci. Za podmínky, že jsou členy střediska minimálně jeden rok.
Vyjádření Náčelnictva: Připojujeme se k vyjádření Výkonné rady. Práva a povinnosti činovníků vzni‑
kají na základě přijetí odpovědnosti při vykonávání činovnické funkce, nikoli na základě členství.
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Vyjádření Výkonné rady: Junák – český skaut je tzv. činovnickou demokracií (viz čl. (21) Stanov) –
odpovědnost za řízení a právo i povinnost podílet se na rozhodování mají činovníci a jimi volení
delegáti. Domníváme se, že je to takto v pořádku a správně. Zároveň jsme přesvědčeni, že není
možné, aby činovnická funkce (či související práva a povinnosti) vznikala libovolnému (sic dospě‑
lému) členovi organizaci jen na základě toho, že je už nějakou dobu členem. Naše vnitřní právo
umožňuje mít do činnosti středisek a oddílů zapojené velké množství osob a ti mohou už dnes
zastávat standardní činovnické funkce – např. zpravodajové u střediska, zástupci vedoucích od‑
dílů (může jich být i větší počet než jeden). Jsme tedy přesvědčeni, že je systém nastaven vhodně
s dostatečnou volností a přitom spravedlivě a demokraticky.
Výkonná rada s předloženým podnětem nesouhlasí.
7.4. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU N YM B U R K

Okresní sněm navrhuje Valnému sněmu zabývat se zjednodušením podmínek pro
– zakládání nových oddílů v menších obcích;
– získávání kvalifikací pro dospělé nováčky; získávání kvalifikací pro stávající členy.
Zdůvodnění: Cítíme jako problematické zakládat nové oddíly v obcích, kde doposud žádný oddíl
není. Obzvláště vzhledem k nutnosti kvalifikací pro nové vedení nového oddílu. Ať již z řad nových
dospělých, tak i z řad stávajících členů.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo děkuje za podnět a konstatuje, že se tak děje a bude se dít
v rámci Strategie 2022, konkrétně při realizaci témat Zakládání nových oddílů, Dospělí nováčci
a Informace o vzdělávání a dostupnost vzdělávání.
Vyjádření Výkonné rady: Děkujeme za podnět. Zároveň jsme přesvědčeni, že uvedená témata jsou
již nyní postupně řešena (a v dalších letech v tom budeme pokračovat) v rámci několika strategic‑
kých témat. V rámci podpory zakládání nových oddílů je již nyní v článcích (a výhledově i v dalších
metodických textech) uvedeno, že je velmi vhodné v rámci vzniku oddílu využít možnosti udělení
výjimky ze základních pravidel (počty členů, kvalifikace apod.). Pro podporu zapojení dospělých
nováčků vznikají metodické a informační materiály a další projekty na podporu se rozbíhají. Již
dnes je možné skládat kvalifikační zkoušky v časově méně náročných variantách (např. víkendové
kurzy, čistě zkoušky bez kurzu, nebo spojení čekatelské a vůdcovské zkoušky).
Navíc ve všech zmiňovaných tématech se ústřední orgány problematice dále věnují a i v dalších
letech budou přinášet podporu a případná vhodná zjednodušení. Domníváme se, že je to pro
podporu klíčovější než jen plošné „škrtnutí“ nějakých podmínek ve vnitřních předpisech.
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8. Návrhy usnesení v oblasti vzdělávání
8.1. N ÁV R H US N ES E N Í J I H O M O R AVS K É H O K R A J E

Krajský sněm navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá
Náčelnictvu a Výkonné radě zabývat se otázkou nedostatečné kapacity vzdělávacích akcích a podpořit vznik nových kurzů.
Zdůvodnění: Krajský sněm se ztotožňuje s návrhem předloženým sněmem okresu Břeclav, který
zastává názor, že Junák disponuje omezenou kapacitou míst na vzdělávacích akcí. Krajský sněm
tímto usnesením vyjadřuje znepokojení ve věci neutěšené situace týkající se nedostatečné kapacity
vzdělávacích akcí a vyzývá zmíněné ústřední orgány, aby se tímto problémem zaobíraly, mj. zinten‑
zivněním podpory vzniku nových kurzů.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo vnímá oblast vzdělávání jako jednu z hlavních priorit a v rámci
Strategie 2022 se vzdělávání věnuje několik strategických témat. Na základě dostupných informací
o naplněnosti kurzů a dat z registrace, které ukazují na současný nedostatek především čekatel‑
ského, ale i budoucího vůdcovského vzdělávání, se už delší dobu snažíme hledat další možnosti,
jak podpořit vznik nových vzdělávacích akcí a navýšení kapacity současných. Konkrétní kroky
viz vyjádření Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada vnímá otázku kapacit skautského vzdělávání jako význam‑
ný a naléhavý problém a jako takovým se jím zabývá a nadále bude zabývat. Doposud podniknuté
a naplánované kroky:
– Datová analýza k situaci.
– Výzva vzdělavatelům k navyšování kapacit kurzů.
– Diskuze se vzdělavateli o navýšení kapacit.
– Opakované navýšení dotací na vzdělávání.
– Čekatelská akademie pro 100 až 150 účastníků. Zvažování vůdcovské akademie v bu‑
doucnu.
– Uspořádání vůdcovských zkoušek bez kurzu pro zkušenější uchazeče.
– Podpora větší dostupnosti OČK v podobě pravidelného semináře pro účastníky o OČK.
– Nabídka skautským krajům na spolupráci s odborem pro vzdělávání při podpoře vzniku
lokálních kurzů.
– Existuje možnost skládat ČZ a VZ současně, (u starších a zkušenějších uchazečů). Do bu‑
doucna zvažujeme možnost skládat VZ po částech.
Abychom zajistili potřebné vzdělávací kapacity, připravujeme výše uvedené mimořádné kroky
např. v podobě čekatelské a vůdcovské akademie nebo otevření dalších vůdcovských zkoušek sklá‑
daných bez přípravného kurzu (tedy pro zkušenější uchazeče). Počítáme s tím, že se na uvedených
projektech budou podílet zkušení vzdělavatelé, aby byla zajištěna kvalita nabízeného vzdělávání.
Zároveň vnímáme nezastupitelnou roli krajů a okresů v pořádání vzdělávacích kurzů a v dlouho‑
dobém řešení nabídky vzdělávacích kurzů.
8.2. P O D N Ě T O K R ESU CH RU D I M

Sněm ORJ Chrudim vyjadřuje naléhavou potřebu řešit v rámci hnutí způsoby vzdělávání a získání
kvalifikací dospělých nováčků.
Zdůvodnění: Sněm se usnesl, že situace je naléhavá a vyžaduje přijetí komplexního a urgentního
řešení.
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Vyjádření Náčelnictva: Připojujeme se k vyjádření Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: K problematice práce s dospělými nováčky aktuálně vzniká metodický
materiál. Pokud jde o vzdělávání, nabídka kurzů rozlišuje kurzy vhodné spíše pro starší účastníky,
kurzy otevřené účastníkům s přítomností jejich dětí, ale také zkoušky skládané bez kurzu – tedy
s menší časovou náročností. Doporučujeme, aby se dospělí nováčci nejprve seznámili se skautin‑
gem v oddíle a středisku, do kterého přicházejí, a teprve s nějakou zkušeností získávali kvalifikace –
zejména pokud jde o účast na kratších kurzech. (Lidem s menší zkušeností doporučujeme spíše
delší kurzy.) Pro zakládání nových oddílů je možné využít výjimku z kvalifikace vedoucího. I v tomto
případě považujeme za nenahraditelnou průběžnou intenzivní komunikaci se střediskem.
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9. Usnesení v oblasti kroje, resp. krojových
šátků
9.1. N ÁV R H US N ES E N Í Z L Í N S K É H O K R A J E

Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka schválit následující usnesení: Valný
sněm Junáka pověřuje Náčelnictvo, aby zajistilo výrobu alternativních střihů skautských krojů,
např. verzi Regular Fit či Slim Fit.
Zdůvodnění: Pojďme trochu s dobou, nikdo z nás nevypadá stejně, můžeme nosit jakékoliv šátky,
tak proč bychom nemohli nosit skautské košile, které nám padnou. Správný střih je základ, a jelikož
existují střihy jak pro hubené, tak i pro plnoštíhlé, tak proč by se nemohla přizpůsobit výroba kroje
nám, proč se máme my přizpůsobovat jí?
Vyjádření Náčelnictva: Z podnětu členů Náčelnictva byly práce na této verzi kroje zahájeny.
Vyjádření Výkonné rady: Na základě zadání Výkonné rady JUNshop připravil „prototyp“ košile Slim
Fit, kterou představí na Valném sněmu. V dohledné době pak bude košile zařazena do běžného
prodeje.
9.2. N ÁV R H US N ES E N Í PA R D U B I CK É H O K R A J E

Sněm schválil navržené usnesení sněmu okresu Ústí nad Orlicí v tomto znění: Sněm vyšší organizační jednotky Ústí nad Orlicí považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost vzhledu celého
kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, případně skupiny výchovných kategorií, s rozdělením na suchozemské a vodní skauty, napříč celou organizací a žádá Náčelnictvo
Junáka přijmout v této věci jednoznačnou změnu krojového řádu, která by při vyjmenovaných
příležitostech definovala konkrétní ústroj.
Zdůvodnění: Okresní sněm považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost vzhledu celého
kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, případně skupiny výchovných kate‑
gorií, s rozdělením na suchozemské a vodní skauty, napříč celou organizací. Zvláštní důraz v tomto
směru klademe na slavnostní příležitosti, při kterých je kroj nošen na veřejnosti a měl by důstojně
reprezentovat celé skautské hnutí. Neméně důležitým argumentem jednotnosti kroje je jednoznač‑
ná identifikace v rámci různých dětských organizací. Zároveň je třeba si uvědomit také prapůvod
vzniku skautského kroje, který sloužil mimo jiné ke stírání sociálních rozdílů mezi jeho jednotlivými
nositeli. Myslíme si, že zvláště v dnešní době je tato otázka opět velmi aktuální a potřebná v utvá‑
ření dobrých vztahů ve skautských družinách a oddílech. Níže uvádíme několik drobných příkladů,
které rozhodně k jednotnosti skautského kroje nepatří a ze skautů často dělají spíše směšné figurky
pohybující se na veřejnosti:
1. V současné době není jasně stanoven vzhled kalhot/kraťasů/sukně. Což vede k neuvěřitelné a často
velmi nevkusné pestrosti, která z našeho pohledu, ale i z pohledu jakéhokoliv člověka s alespoň nepa‑
trným estetickým cítěním, není žádoucí. Kalhoty, sukně, kraťasy jsou sice doporučeny v jednobarevné
tmavé barvě, ale tato formulace je velmi nešťastně sepsána. Nemělo by jít jen o doporučení a měla
by být stanovena přímo konkrétní jedna nebo dvě barvy, např. hnědá a zelená. V současné době již
nenastává situace, která byla běžná v devadesátých letech, kdy měla jedna konkrétní barva více
odstínů než duha. Navrhujeme vypustit slovo doporučení a nahradit ho jednoznačným pojmem,
který by vedl k jednotnosti skautského kroje.
2. Současný krojový řád (článek 5) a Příloha č. 1 krojového řádu (popis základní košile) si navzájem
protiřečí. Základní košile je takového střihu, že rozhodně není v souladu s vkusem a etiketou nosit
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ji ven z kalhot. Základní košile současného střihu patří jedině do kalhot. Povolení obou variant
opět vede k nejednotnosti. Odpovědnost, která je v tomto směru „hozena“ na vedoucího každé kon‑
krétní konané akce, je nekorektní a od tvůrců takovéhoto rozhodnutí se jedná o zbavení se vlastní
odpovědnosti, což není v souladu se skautskou výchovou. Stejně tak jako v předchozím případě
doporučujeme sjednotit nošení skautské košile a zbavit odpovědnosti ty, kteří s tím mnohdy bojují
na úrovni oddílů, středisek i VOJ.
3. U šátku je nežádoucí pestrost ještě horší. Když už bylo potřeba šátky měnit, mělo být stanoveno
používat pouze novou šátkovou řadu a nikoliv dovolovat používat současné, případně i zcela vlast‑
ní. Jak chceme určovat v jednotlivém středisku či oddíle barevnou kombinaci šátků? Direktivně?
Hlasováním? Budeme se snažit mít hezčí šátky než oddíl ze sousedství? Pomyslel vůbec někdo na
tuto stránku lidské povahy, která vede k nezdravé soutěživosti až závisti? Myslíme si, že nám skau‑
tům se vyhne? A kdo s ní bude nakonec nejvíce bojovat? Samozřejmě jednotliví vůdci oddílů. Tímto
bodem byla překročena i ta poslední hranice, která v rámci krojového řádu dělala skauta skautem.
A argument, že každé dítě, které má na krku nějaký šátek, je vlastně skaut, nám v budoucnu v očích
veřejnosti velice ublíží.
Vyjádření Náčelnictva: Touto problematikou se Náčelnictvo v posledních deseti letech zabývalo
opakovaně, po diskuzích na půdě Náčelnictva i po diskuzích v hnutí jsme došli k názoru, že hlavní
součástí kroje bude jen košile/tričko a šátek.
Přikláníme se k vyjádření Výkonné rady a uvítáme další zapojení do diskuze ze strany Pardubického
kraje na půdě Náčelnictva, např. v rámci připravovaného metodického materiálu ke skautskému
kroji.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada s předloženým usnesením nesouhlasí.
Na rozdíl od kolébky skautingu v anglosaském světě, kde se zachovala tradice školních uniforem,
je u nás nařizovaná uniformita vnímaná spíše negativně. Během 30 let svobodného skautování
se organizace a její vnitřní kultura rozvinula a změnila. Absorbovala jak historické impulsy, tak
změny ve společnosti.
Proti zavedení plné uniformity vystupují i další, praktické důvody – ekonomická náročnost, a to
jak pro organizaci, tak zvláště pro rodiče skautů a skautek. Výrazně by vzrostlo ekonomické zatí‑
žení rodičů dětí z rodin s více sourozenci nebo dětí do sociálně slabších rodin. Zamezilo by jim to
zažívat dobrodružství skautingu společně v oddílech. Navíc myšlenka použití skautského kroje
k stírání sociálních rozdílů by znamenala, že téměř všechna skautská činnost by musela probíhat
jen v kroji, což se ale zcela míjí s realitou dnešních oddílů. Navíc dnes nic nebrání tomu, aby se
tam, kde k tomu tradice a zvyklosti vedou, oddíly v rámci střediska dohodly na plné ústroji tak,
jak navrhuje usnesení. Plošné zavedení povinnosti plné ústroje by bylo prakticky nevymahatelné.
Zdůvodnění usnesení hovoří také o „přehození“ odpovědnosti na vedoucí akcí. Věříme, že dnešní
skautští vedoucí preferují možnost volby před přísným nastavením stejných pravidel pro všechny
bez rozdílu. Schopnost se rozhodovat a být odpovědný je dle Výkonné rady plně v souladu s cíli
skautské výchovy a posláním Junáka – českého skauta.
Pro slavnostní a významné příležitosti, např. čestné stráže, Výkonná rada zpracovala metodiku
Doporučení pro skautské čestné stráže a uvítá, pokud se jednotky touto metodikou nechají vést.
Dnešní organizace je pestrá, oddíly mají různé tradice, nucené sjednocení předpisem by bylo
vnímáno jako nemístný nátlak a omezení. Cílem je dnes to, aby kroj sjednocoval, identifikoval se
skautingem a aby děti a mladí lidé nosili rádi a byli na něj hrdí.
9.3. P O D N Ě T O K R ESU B E RO U N

Sněm ORJ se usnesl, že nesouhlasí se záměrem změny šátků výchovných kategorií, prezentovaných v posledním návrhu Náčelnictva. Sněm ORJ navrhuje buď zrušení, případně změnu
grafického návrhu.
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Usnesení v oblasti kroje, resp. krojových šátků
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za podnět. V tuto chvíli Náčelnictvo nezamýšlí revokovat usne‑
sení týkající se šátků.
Vyjádření Výkonné rady: Uplynulá tři desetiletí svobodného skautování kromě jiného umožnila
také přirozený rozvoj organizace, který ji výrazně proměnil. Jsou v ní teď poprvé plnohodnotně
zastoupeny všechny výchovné kategorie od benjamínků přes rovery až po dospělé. Nový systém
krojových šátků a nová šátková řada tuto skutečnost reflektuje a nabízí proto každé výchovné
kategorii vlastní šátek. Změnu jsme připravovali s tím, že oddíly a střediska (i další komunity)
mají mít možnost volby. Je proto na rozhodnutí jednotlivých oddílů a středisek, zda zvolí novou
šátkovou řadu, žluté, hnědé či bleděmodré šátky, nebo šátek národní.
9.4. P O D N Ě T S N ĚM U O K R ESU B L A N S KO

Sněm okresu Blansko žádá Náčelnictvo, aby žluté – hnědé/modré – šedé šátky byly také zaneseny
v příloze č. 1 Krojového řádu jako alternativa současné šátkové řady.
Zdůvodnění: V současné úpravě Krojového řádu spadá dřívější systém žlutých – hnědých/modrých –
šedých šátků do varianty „komunitní“ a není o nich v řádu, ani jeho přílohách žádná zmínka. Máme
za to, že jednotky, které se rozhodnou setrvat u dřívějšího systému šátků, budou tímto poznamenány.
Obáváme se toho, že kolektivní paměť za několik generací na dřívější provázanost zapomene.
Vyjádření Náčelnictva: Po dlouhých debatách (trvajících přes dvě volební období Náčelnictva),
kdy jsme zvažovali variantu zachování stávající žluto‑hnědé kombinace jako jednu ze základních
možností, jsme se rozhodli zachovat používání žlutých, hnědých či modrých a šedých šátků jako
šátků komunitních, tj. šátků, které je možné používat v alternativě k současné šátkové řadě.
Vyjádření Výkonné rady: Uplynulá tři desetiletí svobodného skautování kromě jiného umožnila
také přirozený rozvoj organizace, který ji výrazně proměnil. Jsou v ní teď poprvé plnohodnotně
zastoupeny všechny výchovné kategorie od benjamínků přes rovery až po dospělé. Nový systém
krojových šátků a nová šátková řada tuto skutečnost reflektuje a nabízí proto každé výchovné
kategorii vlastní šátek. Zároveň jsme si při rozhodování byli vědomi pestrosti skautského spo‑
lečenství a ke změně od začátku přistupovali tak, že žluté, hnědé, bleděmodré šátky, stejně jako
tradiční šátky oddílů a středisek, mají být jednou z rovnocenných variant krojového šátku a oddíly,
střediska a další komunity mají mít možnost nosit ke kroji šátek, který si zvolí.
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Psychologická pomoc

Dále uvádíme podněty vzešlé ze sněmů VOJ
Těmto usnesením se nebudeme věnovat přímo na Valném sněmu – budou sloužit jako podněty
k práci Náčelnictva a Výkonné rady.

10. Psychologická pomoc
10.1. P O D N Ě T J I H O ČES K É H O K R A J E

Krajský sněm žádá Náčelnictvo a Výkonnou radu, aby se zabývalo podporou středisek, která se
musí vypořádávat s duševním onemocněním u některého z vlastních vedoucích. Situaci a rozhodnutí, které musí činovníci v takové chvíli řešit, považujeme za velmi složité. Žádáme o vyčlenění
lidí, na které je možné se obrátit pro radu o právním, odborném i osobním rozměru věci.
Zdůvodnění: Zdůvodnění vychází ze zdůvodnění předneseného krajskému sněmu Jihočeského kraje
navrhovateli ze střediska Walden Č. Budějovice: V posledních letech jsme v našem středisku zažili
situaci, kdy vedoucí aktivní v oddílové činnosti prodělávali relativně závažné duševní onemocnění
a měli jsme pochyby, zda je jejich účast na akcích oddílu rozumná a bezpečná. Na druhou stranu
to byl/a pro ostatní dlouholetý/dlouholetá kamárad/ka.
V dané situaci jsme složitě získávali informace a názory v otázkách:
– Právních – případné odpovědnosti, posudku o způsobilosti práce s dětmi a jeho výpovědní
hodnotě, možnostem zamezení v účasti na táboře atp.
– Odborných – informaci, jestli je možné získat nějaké vyjádření od psychologa/psychiatra,
co přesně si pod danou diagnózou představit a jestli lze získat nějaká doporučení (poté, co
jsme diagnózu znali).
– Osobních – udělat rozhodnutí, které může potenciálně poškodit jednoho z člena společen‑
ství vedoucích, je pro vůdce oddílu a střediska samo o sobě těžké.
Možnost probrat danou situaci s někým mimo oddíl a středisko, byť bez nějaké konkrétního dopo‑
ručení a závěru, je podle nás v takové situaci velice cenná. Snažili jsme se kontaktovat nejprve lidi
v rámci Junáka. V relevantním čase se nám ale nedostalo odpovědí. A to ani zamítavých ve smyslu
„tohle za vás nemůžeme rozhodnout, to musíte udělat vy“. Poté jsme využili služeb (neskautského)
psychologa, kterému ale chyběl vhled do skautského prostředí a nerozuměl osobním vztahům v rámci
vedení. Informace jsme tak zjišťovali složitě a z různých zdrojů. Z informací, které máme z jiných
středisek, víme, že obdobné situace vznikají i jinde než u nás a střediska se potýkají s obdobnými
nesnázemi při řešení.
Z našeho pohledu by bylo žádoucí, aby bylo v Junáku – českém skautu možné kontaktovat někoho,
kdo bude schopný poskytnout činovníkům ve středisku podporu. Zejména v otázkách odpovědnosti,
papírů a potvrzení. Dále mít možnost situaci s někým (osobně nebo alespoň po telefonu) probrat,
byť bez nějakého konkrétního závěru, který by pro středisko udělal. A nakonec i možnost přímo po‑
moct s řešením dané situace, např. když dotyčný nerespektuje rozhodnutí vedení oddílu a střediska.
Vyjádření Náčelnictva: Připojujeme se k vyjádření Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada si uvědomuje, že takové případy jsou, že jejich počet
pravděpodobně narůstá a jejich řešení je pro dotčené činovnice a činovníky obtížné. Doporučuje
se v podobných případech obrátit na Kancelář ústředí, která zprostředkuje možnost odborné
konzultace. Pro tyto potřeby se snažíme mít nakontaktované skauty – psychology, terapeuty, lé‑
kaře a další. V případě akutní potřeby řešit neodkladnou náročnou situaci je možné využít také
Skautské krizové linky.
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Podpora mezinárodního skautingu
10.2. P O D N Ě T O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ navrhuje jednat s Českou radou dětí a mládeže o zřízení kontaktního
pracoviště ČRDM pro případy potřeby psychologické pomoci, obsazeného psychologem se znalostí specifik prostředí dětských oddílů.
Zdůvodnění: V souvislosti s projednáváním návrhu Kodexu dospělých jsme dospěli k uvedenému
návrhu. Bylo by dle našeho názoru přínosné, pokud by pro dětské organizace fungovala psycholo‑
gická poradna se znalostí specifik fungování tábornických oddílů, např. telefonická pomoc, kam se
může činovník obrátit při problémech nebo v situaci, pro něž hledá akutní řešení.
Vyjádření Náčelnictva: Připojujeme se k vyjádření Výkonné rady.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za podnět, který považuje za zajímavý, a bude téma
dále se zástupci České rady dětí a mládeže řešit. Zároveň doplňujeme, že už nyní se z vlastních
zdrojů snažíme mít nasmlouvané skauty – odborníky, na které se v případě potřeby snažíme
propojovat ty, kteří o to požádají přes Kancelář ústředí nebo Krizovou linku.

11. Podpora mezinárodního skautingu
11.1. P O D N Ě T S N ĚM U J I H O M O R AVS K É H O K R A J E (O B D O B N Ě O K R ES B R N O ‑ M ĚSTO)

Krajský sněm považuje za důležité poskytnout zážitek z mezinárodního rozměru skautingu
co největšímu počtu našich členů. Z toho důvodu upřednostňuje finanční podporu z vyšších
organizačních úrovní především pro účastníky bližších či méně nákladných mezinárodních akcí
dostupnějších i pro méně movité členy.
Zdůvodnění: Týká se i ústřední úrovně: Mezinárodní rozměr skautingu vnímáme jako důležitou
rozvojovou a motivační složku skautské činnosti našich členů a chceme ji aktivně podporovat tak,
aby na její podporu dosáhlo co nejvíce zainteresovaných členů. Za hlavní přínosy mezinárodního
skautingu považujeme potkávání se napříč národy a vzájemné sdílení, tudíž možnosti, které nabízejí
i menší a bližší mezinárodní akce, které jsou dostupnější pro větší počet našich členů bez ohledu na
úroveň socioekonomického statusu jejich rodin. Oproti tomu vnímáme pompézní akce, např. celo‑
světové jamboree, jako akce elitní, určené pouze pro movité účastníky, kteří si účast na nich mohou
dovolit. Pokud chceme z omezených zdrojů podporovat naše členy v mezinárodním rozměru skau‑
tingu, považujeme za vhodné směřovat tuhle podporu především pro větší počet účastníků bližších
a méně nákladných mezinárodních akcí.
Vyjádření Náčelnictva: Náčelnictvo podporuje účast mladších členů na mezinárodních skautských
akcích. V tomto volebním období byla v Náčelnictvu opakovaně diskutována strategie dlouhodo‑
bého nastavení finanční podpory účasti na těchto akcích, ale dosud nebylo dosaženo konsenzu.
Předpokládáme, že se tématu budeme v budoucnu dále věnovat.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za podnět a souhlasí s tím, že bychom měli poskytnout
mezinárodní skautský zážitek co největšímu množství členů. V této oblasti mj. poskytuje podporu pro
mezinárodní skauting doma (Jota‑Joti, World Thinking Day) nebo pro akce, které jsou ekonomicky méně
náročné (Středoevropské skautské jamboree, Intercamp,…). Významné přenesení finanční podpory na
bližší a méně nákladné akce nepředpokládáme, jelikož i ty další (Světové skautské jamboree, Evropské
skautské jamboree, MOOT, Roverway apod.) mají pro organizaci smysl a podpora je pro ně důležitá.
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Podněty k tématu Skauting za 10 let

12. Podněty k tématu Skauting za 10 let
12.1. P O D N Ě T L I B E R ECK É H O K R A J E

Delegátky a delegáti sněmu Junáka, Libereckého kraje za největší výzvy pro organizaci pro následující roky považují personalistiku a udržení hodnot skautingu.
Zdůvodnění: Vytvořené skupinky měly každá za úkol identifikovat tři největší výzvy pro Junák v ná‑
sledujících deseti letech. Napříč skupinkami rezonovala témata spojená s personalistikou. Také se
často objevovalo jako výzva neztratit kvalitu v souvislosti s rostoucí kvantitou (kvalitní vedoucí, jejich
dostatek, práce s dospělými i nově příchozími). Druhou výzvou byla stálá atraktivita organizace při
zachování hodnot, na kterých skauting stojí. Mezi další podněty pak patří překonávání ztráty hodnot
u rodičů, dětí a potažmo společnosti. V neposlední řadě se také několikrát zmínilo téma materiálního
zázemí, především v souvislosti s klubovnami.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za sdílení výsledků, budeme s nimi dále pracovat v rámci ob‑
lastí, jichž se týkají.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za podněty. Předpokládáme jejich využití při na‑
plňování současné a tvorbu budoucí strategie organizace.
12.2. P O D N Ě T O K R ESU PR A H A‑ V ÝCH O D

Sněm ORJ Praha‑východ považuje následující oblasti za nejpalčivější problémy, kterým by se Junák
měl prioritně věnovat v následujících 10 letech:
nedostatek nadšených a zodpovědných vedoucích; neochota přijímat zodpovědnost a funkce;
nedostatek vzdělávacích příležitostí pro vedoucí, zejména dospělé nováčky; pokles kvality výcho‑
vy; nefunkční roverské kmeny; postrádáme kvalitní roverský program; nedostatečné materiální
zázemí středisek (kluboven a tábořišť); komunikace a spolupráce ve střediscích.
Současně žádáme vedení Junáka na všech úrovních, aby řešilo především zásadní problémy or‑
ganizace vzešlé z našeho sněmu i sněmů dalších organizačních jednotek, a nikoliv nepodstatné
podružnosti.
Zdůvodnění: Na základě diskuze o problémech a směřování Junáka považujeme uvedené problémy
za zásadní a žádáme, aby právě jimi se vedení organizace na všech úrovních zabývalo.
Vyjádření Náčelnictva: Děkujeme za sdílení výsledků, budeme s nimi dále pracovat v rámci ob‑
lastí, jichž se dotýkají.
Vyjádření Výkonné rady: Výkonná rada děkuje za podněty. Předpokládáme jejich využití při na‑
plňování současné a tvorbu budoucí strategie organizace.
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