Junák – svaz skautů a skautek ČR
Rozhodčí a smírčí rada Junáka

NÁLEZ
ze dne 21. října 2002
RSRJ 3/2002
ve věci
zániku členství neregistrováním se nebo nezaplacením členského příspěvku ve stanovené
lhůtě a povinností registrovat se a platit členské příspěvky
(výklad čl. 15 písm. b) a čl. 22 Stanov Junáka)
účastníci:
náčelní dívčího kmene Ing. Hana Vogeltanzová
náčelník chlapeckého kmene Zdeněk Prančl
starosta Junáka Ing. František Šmajcl, zastoupený Bořkem Slunéčkem
Okresní rada Junáka Karlovy Vary, jednající předsedkyní Kateřinou Formanovou
Rozhodčí a smírčí rada Junáka rozhodla dne 21. října 2002 předsedou Mgr. Petrem Mikešem,
místopředsedou Jiřím Lukšíčkem a členy Pavlem Döllingerem, RNDr. Tomášem Řehákem a
Bc. Janem Stejskalem takto:
Podle čl. 15 písm. b) Stanov Junáka individuální členství zaniká po uplynutí jednoho roku
od termínu stanoveného vnitřním předpisem či rozhodnutím, pokud se v této lhůtě
jednotlivec neregistruje nebo není zaplacen členský příspěvek. Tento zánik členství nastane
bez ohledu na vůli dotčeného činovníka nebo kterýchkoliv orgánů Junáka.
Tím není dotčena povinnost uložená členům Junáka v čl. 22 Stanov, jejíž porušení může být
sankcionováno podle vnitřních předpisů, v krajním případě i vyloučením člena podle
článku 15 c) Stanov Junáka.
Registrace výchovných a organizačních jednotek není Stanovami Junáka řešena a vyplývá
až z vnitřních předpisů. Jejich porušení však může mít u výchovných jednotek za důsledek
jejich zánik a u organizačních jednotek může být důvodem jejich zrušení zakladatelem.
Odůvodnění:
Rozhodčí a smírčí rada junáka (dále jen RSRJ) obdržela 24. září 2002 podnět od předsedkyně
Okresní rady Junáka Karlovy Vary (dále jen ORJ KV) k výkladu čl. 15 písm. b) a čl. 22
Stanov Junáka v souvislosti s neregistrací jednoho ze středisek a jeho poukazem na čl. 15
písm. b) Stanov Junáka s tím, že jeho členství ještě rok trvá. RSRJ shledala potřebnost
uvedené články závazně vyložit. Řízení bylo zahájeno dne 2. října 2002, usnesením RSRJ č.j.
3/2002 – 2.
Účastníky řízení jsou podle čl. 4.3.2 Řádu RSRJ náčelní dívčího kmene, náčelník chlapeckého
kmene a starosta Junáka. Vzhledem k bezprostředním dopadům nálezu na řešení situace

vzniklé v junáckém okrese Karlovy Vary, RSRJ rozhodla podle téhož článku, že přibere jako
účastníka také ORJ KV.
K písemným vyjádřením
Starosta Junáka upozorňuje na skutečnost, že uvedené články hovoří pouze o individuálním
členství. Neregistrace střediska by měla vést k jeho zrušení. Jako problematické starosta
spatřuje kde bude vykonáváno individuální členství členů zrušené jednotky.
Náčelník ChK rozlišuje zánik členství v Junáku a zánik členství v organizační jednotce.
V prvním případě zánik nastává až rok po neregistraci nebo nezaplacení členského příspěvku,
ve druhém případě následující den po dni určeném k registraci.
Ústřední revizní komise Junáka se na základě výzvy RSRJ vyjádřila tak, že je třeba rozlišit
registraci jednotlivce a registraci výchovné nebo organizační jednotky. Členství jednotlivce
zaniká po roce od registrace. Neregistrací výchovné jednotky tato jednotka bezprostředně
zaniká. Neregistrace organizační jednotky je důvodem jejího zrušení.
Náčelní DK ani ORJ KV se ve stanovené lhůtě nevyjádřily.
K obsahu ústního jednání
Br. Slunéčko se odvolal na vyjádření starosty Junáka. Další účastníci byli řádně omluveni.
K právním závěrům RSRJ
Čl. 15 písm. b) Stanov Junáka stanoví dva odlišné důvody zániku individuálního členství
v Junáku. Jedním důvodem je neregistrování se, druhým je nezaplacení členského příspěvku.
Za registraci je nutno považovat projev vůle jednotlivce být i nadále členem Junáka
s příslušnými právy a povinnostmi člena, který se projevuje vyplněním registračního
formuláře.. Zaplacení členského příspěvku je úkon navazující na registraci. Protože může
často dojít k situaci, že nikoliv vinou člena, nebo ze závažných důvodů, není provedena
registrace a zaplacení členského příspěvku včas, je třeba odložit účinek zániku členství na
pozdější dobu. Jinak by např. tento člen pozbyl všech svých činovnických funkcí, aniž by
došlo k jejich automatickému obnovení (čl. 19 písm. d) Stanov Junáka).
Čl. 22 Stanov Junáka stanoví dvě povinnosti členů. Jednou je registrování se, druhou placení
členských příspěvků. Jedná se o povinnost uloženou členům. Její nesplnění ve stanoveném
termínu je postižitelné podle vnitřních předpisů, zejména podle Disciplinárního řádu. Protože
se jedná o povinnost uloženou Stanovami, může v konkrétním případu vést i k vyloučení
člena podle čl. 15 písm. c) Stanov Junáka.
Čl. 15 písm. b) Stanov Junáka tedy stanoví, kdy dojde k zániku členství, aniž je k tomu třeba
jakéhokoliv dalšího konání ze strany člena nebo orgánů Junáka. Oproti tomu čl. 22 stanovuje
povinnosti členům, za jejichž neplnění mohou být postiženi.
Pojem registrace jednotek Stanovy Junáka neznají. Tuto otázku řeší především každoroční
pokyn k registraci. Ten však v současné době nepočítá s důsledky neregistrace jednotky.
Neregistrace je však zjevným neplněním povinností uložených vnitřním předpisem. Další
postup při neregistraci oddílu je pouze otázkou vnitřního předpisu a není úlohou RSRJ
zabývat se jím při výkladu Stanov Junáka. Tento předpis však může také stanovit, že
neregistrací dochází k zániku výchovné jednotky. U organizační jednotky může být
neregistrace pouze důvodem ke zrušení příslušné jednotky. To může učinit její zakladatel ve
smyslu čl. 36 Stanov Junáka. Zrušení jednotky není prozatím vázáno na žádné další
podmínky. Takovému postupu by však vždy mělo předcházet důkladné seznámení se
s důvody neregistrace střediska a snaha zřizovatele o odstranění těchto důvodů.
Individuální členství členů zrušené organizační jednotky, kteří se řádně registrovali a do
jednoho roku zaplatí členský příspěvek, nezaniká. Vnitřní předpis nebo rozhodnutí by mělo
řešit, u které jednotky mohou nadále vykonávat svá členská práva. O tom by měl rozhodnout

zejména zakladatel zrušené jednotky, na nějž přecházejí všechny práva a povinnosti zrušené
organizační jednotky.
Pro přijetí tohoto nálezu hlasovalo 5 pro 0 proti 0 se zdrželo. Podle čl. 132 Stanov byl
nález přijat.
V Praze dne 21. října 2002
Poučení:
Proti rozhodnutí RSRJ není odvolání. Rozhodnutí o výkladu Stanov je konečné a změnit jej
může pouze Valný sněm Junáka. Tímto není vyloučen opravný prostředek podle § 15 zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
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