Junák – český skaut

Zápis ze 112. řádného zasedání Náčelnictva
Praha, 14. 5. 2020
Zahájení jednání: čtvrtek 19.00 hodin
Ukončení jednání: čtvrtek 21.00 hodin
Přítomni
online:

Omluveni:
Nepřítomni:
ÚRKJ:
RSRJ:
VRJ:
KÚJ:
Hosté:

Prezence
ses. Staněk, Bušková, Parvonič, Večeřová, Menclová, Rychnovská, Marešová,
Žampachová, br. Baláš, Tarant, Vokál, Křivánek, Pelcl, Koutenský, Pytela,
Svoboda, Dočekal, Šinágl, Štěrba, Kučera, Körber, Fogl, Kubát, Hájek, Dvořák,
Macek
ses. Martinková, br. Wolf, Michna, Bartoň

br. Řehák, Pavlok
br. Výprachtický, br. Vaněk, ses. Tichavová, Olišarová (na část), Jirasová, br.
Peřina, Hlavinka, Olbrecht
ses. Šablová

Počet přítomných 26.
Jednání Náčelnictva proběhlo, vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru,
online a Náčelnictvo proto nebylo usnášeníschopné (Stanovy ani Jednací řád Náčelnictva
nepočítají s takovou formou jednání).
Zpráva Výkonné rady
Zpráva Náčelnictva
Formy a náplň VSJ
Br. Baláš - Čiča uvítal přítomné a předal slovo br. Výprachtickému - Josému, aby uvedla a
příp. doplnil Zprávu Výkonné rady.
Zpráva Výkonné rady
Br. Výprachtický - José - doplnění zprávy
- proběhla schůzka se zastupující hlavní hygieničkou - tábory budou bez zásadních
omezeních, na jednání jsme participovali skrze ČRDM a br. Kantora - Bizona (senátora
a lékaře) - podstatné je, že stanové tábory by měly být do 100 účastníků, což je pro nás
poměrně zásadní. VRJ k věci připraví článek/výklad na Křižovatku a na SkautInfo.

Br. Baláš - Čiča - nikdo nemá dotazy, nikdo se nehlásí, přejdeme ke Zprávě Náčelnictva.
Zpráva Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča - díky za doplnění zprávy o aktuální dění z HKVS a některých PS NJ.
Připomněl přehled termínů NJ.
Br. Pelcl - Bilbo - doplnil do Zprávy aktuality ohledně práce pracovní skupiny ke změně Stanov
ve věci RK - práci skupiny se zatím daří posouvat, podstatné je, že návrh krajů po
doladění/rozšíření je z právního hlediska možný. Zároveň se začíná rýsovat, co by to
znamenalo pro střediska v souvislosti se změnou Revizního řádu, ale to je věc, která se může
dít následně. Změna Stanov otevře cestu pro další kroky, které teď skupina rozmýšlí.
Br. Hájek - Rys - jaký je časový harmonogram přípravy, aby se výsledek mohl promítnout do
materiálů pro delegáty VSJ …
Br. Pelcl - Bilbo - není reálné mít na červen kompletní finální materiál, bude snaha na
Náčelnictvo přinést maximum možného.
Br. Řehák - Špalek - RSRJ je připravena podílet se na přípravě textace změny Stanov - ve
chvíli, kdy bude jasný věcný návrh, RSRJ může ladit formální úpravy.
Ses. Bušková - Véňa - ad změn Stanov nejen k revizním komisím - např. online jednání NJ (s
možností přijímat usnesení) atp.
Br. Baláš - Čiča - počítá s tím, že se tomu budeme věnovat v dalším bodě.
Zajímal by ho pohled Náčelnictva na formu červnového jednání - půjde zřejmě pouze o jeden
den. Osobně by se raději potkal.
Br. Křivánek - Set - ad osobní setkání - bude možná i online účast a hlasování?
Br. Řehák - Špalek - zákon 191 online jednání Náčelnictva aktuálně umožňuje, jak to bude dál,
není zřejmé - je to divně napsané, říká, že možnost online jednání, která by jinak nebyla možná,
platí pouze v době trvání mimořádného opatření během kterého je znemožněno/výrazně
omezeno konání jednání orgánu právnické osoby - tj. odvisí to konkrétních podmínek v dané
době. Za sebe by se klonil k tomu, že pokud je možné jednat osobně, tak není možné hlasovat
online.
Br. Macek - Blizzard - navrhuje jednat osobně, pokud by se při diskuzi ukázalo, že vůle NJ
není jasná, tak jsme to asi schopní zohlednit.
Br. Baláš - Čiča - Náčelnictvo bude jednat osobně a v sobotu 6. 6. 2020.
Formy a náplň Valného sněmu
Br. Baláš - Čiča - uvedl materiál - je to úvod do diskuze k tomu, jak by mohl vypadat Valný
sněm v září 2020 a jakou má mít formu - vzhledem k tomu, že tu stále máme koronavirus a
není jisté, jaká v září bude situace. Zatím je maximum akce pro 500 lidí, ale platí 2 m rozestupy,
není možné společné stravování a přespávání. Část delegátů patří do rizikové skupiny (nebo
má takové lidi v domácnosti), sejdou a zase se rozjedou lidi z celé republiky … to je jistě riziko,
ke kterému je třeba přihlédnout.
Materiál obsahuje různé pohledy, jak se na Valný sněm můžeme dívat a na základě čeho je
možné rozhodovat.

Br. Pelcl - Bilbo doplnil část týkající se příp. změny Stanov - ať už pro online hlasování VSJ
(v případě, že by nemohl proběhnout standardní Valný sněm ani v září), nebo online hlasování
a přijímání usnesení Náčelnictva, pokud by se podobná situace jako nyní opakovala.
Rád by slyšel názory členek a členů Náčelnictva.
Br. Vaněk - Permi - včera se materiálem zabývala Výkonná rada.
Shodla se na tom, že
- v září je zcela jistě třeba uskutečnit volby do ústředních orgánů a
- nemá se měnit (snižovat) počet delegátů Valného sněmu.
Pokud se Náčelnictvo rozhodne pro přípravu standardního Valného sněmu, bude na starostovi,
aby příp. rozhodl, že to má být (pokud to bude situace vyžadovat) jinak - buď podobně jako v
březnu (v případě pozastavení běžné činnosti), nebo Náčelnictvo zadá jasnější parametry pro
toto rozhodnutí.
V následné diskuzi Náčelnictvo zvažovalo plusy a mínusy jednotlivých možností - od
standardního Valného sněmu (jehož konání je závislé na aktuální epidemiologické situaci
koncem léta), přes časově zkrácené varianty s osobním setkáním až po krajní variantu online
hlasování, kdy by VSJ pouze hlasoval o vzetí na vědomí zpráv ústředních orgánů a zvolil nové
ústřední orgány. V případě výraznějšího omezení (zkrácení) programu Valného sněmu,
Náčelnictvo předpokládá svolání mimořádného “obsahového” Valného sněmu.
Br. Řehák - Špalek - za RSRJ doplnil, že online jednání (nikoli hlasování) Valného sněmu je
tak obtížné realizovatelné, že je to vlastně nereálné, RSRJ to výrazně nedoporučuje:
- jak z pohledu práva (Stanovy to neumožňují, využití Covid-zákona je omezené a mohlo
by se stát, že soud by takový sněm označil za neplatný),
- tak i z pohledu omezení demokratických principů (je velmi složité/nemožné zajistit
demokratickou debatu k tématům a předloženým usnesením).
Možné je využití článku 112 Stanov, který umožňuje změnu Stanov a dálkově změnit Stanovy
(pro musí hlasovat ⅗ většina delegátů) a pak v případě schválení udělat korespondenční volbu
a zvolit nové ústřední orgány.
Br. Baláš - Čiča shrnul diskuzi - Náčelnictvo velmi preferuje standardní Valný sněm s tím, že
je vedle toho třeba připravovat záložní variantu, tj. online volbu ústředních orgánů (pokud by
epidemiologická situace neumožnila osobní setkání).
Ses. Rychnovská - Nutty - jaký je časový harmonogram procesu změny Stanov, která je
podmínkou pro případnou online volbu ústředních orgánů?
Br. Řehák - Špalek - RSRJ se věcí zabývá, co se týká procedury - nejedná se o řád, pouze o
usnesení, tj. změna nemusí být v Náčelnictvu projednávána vícekolově.
Co se týká usnášeníschopnosti Náčelnictva v případě online jednání - RSRJ se věcí zabývá a
zatím nemá shodu. Je to slabina Stanov, že v duchu článku 112 je možné řešit formu jednání
NJ/VSJ, ale když se tyto orgány nemohou osobně sejít, tak je to začarovaný kruh.
Br. Pelcl - Bilbo - v kontextu současné situace, která se zcela jistě může opakovat, je na místě
se věcí zabývat a zvážit změnu Stanov.

Br. Baláš - Čiča konstatoval, že Náčelnictvo vyčerpalo témata i plánovaný čas jednání,
poděkoval za konstruktivní diskuzi a předal slovo ses. náčelní, aby jednání Náčelnictva
ukončila.
Ses. Staněk - Evi poděkovala všem za účast i diskuzní příspěvky a vyjádřila naději, že
okolnosti budou příznivé, aby Valný sněm mohl v září standardně proběhnout.

