NÁLEZ

ze dne 21. íjna 2002
RSRJ 3/2002
ve v ci
zániku lenství neregistrováním se nebo nezaplacením lenského p ísp vku ve stanovené
lh t a povinností registrovat se a platit lenské p ísp vky
(výklad l. 15 písm. b) a l. 22 Stanov Junáka)
Podle l. 15 písm. b) Stanov Junáka individuální lenství zaniká po uplynutí jednoho roku
od termínu stanoveného vnit ním p edpisem i rozhodnutím, pokud se v této lh t
jednotlivec neregistruje nebo není zaplacen lenský p ísp vek. Tento zánik lenství nastane
bez ohledu na v li dot eného inovníka nebo kterýchkoliv orgán Junáka.
Tím není dot ena povinnost uložená len m Junáka v l. 22 Stanov, jejíž porušení m že být
sankcionováno podle vnit ních p edpis , v krajním p ípad i vylou ením lena podle
lánku 15 c) Stanov Junáka.
Registrace výchovných a organiza ních jednotek není Stanovami Junáka ešena a vyplývá
až z vnit ních p edpis . Jejich porušení však m že mít u výchovných jednotek za d sledek
jejich zánik a u organiza ních jednotek m že být d vodem jejich zrušení zakladatelem.

NÁLEZ

ze dne 21. íjna 2002
RSRJ 4/2002
ve v ci
zp sobu volby nebo jmenování zástupce junáckého kraje v Ná elnictvu Junáka
(výklad l. 94 písm. d) Stanov Junáka)
Ur ení zp sobu volby nebo jmenování a stanovení délky funk ního období zástupce
junáckého kraje v Ná elnictvu Junáka podle l. 94 písm. d) Stanov Junáka je pln
v pravomoci sn mu p íslušného junáckého kraje. Musí se však jednat pouze o jednoho
zástupce a musí být zachovány základní principy stanovené Stanovami Junáka a právním
ádem R. RSRJ konstatuje, že ke dni vydání tohoto nálezu nebylo možno Volební ád
v platném zn ní použít ani podp rn .

NÁLEZ

ze dne 21. íjna 2002
RSRJ 5/2002
ve v ci
zam stnaneckého nebo jiného obdobného pom ru dle zákoníku práce
(výklad l. 95 Stanov Junáka)
Civilní služba není zam stnaneckým nebo jiným obdobným pom rem dle zákoníku práce,
proto se mechanismy popsané v l. 95 Stanov Junáka (a obdobn i l. 108, 123, 133)
v p ípad civilní služby neuplatní.

NÁLEZ

ze dne 21. íjna 2002
RSRJ 6/2002
ve v ci
slu itelnosti aktivit pro Výkonnou radu Junáka a lenstvím v Ná elnictvu Junáka
(výklad l. 107 Stanov Junáka)
l. 107 Stanov Junáka je nutno vztáhnout nejen na leny VRJ, tak jak jsou vyjmenováni
v l. 106, ale rovn ž na osoby, které VRJ pov ila inností mající charakter výkonu
zpravodajské funkce lena VRJ.
P itom innost mající charakter výkonu zpravodajské funkce lena VRJ je innost, která se
projevuje ob ma následujícími znaky:
1) innost má charakter inovnické funkce, tedy je to dlouhodobá nebo trvalá innost
související s ízením organizace jako celku nebo jejích organiza ních i výchovných
jednotek, se kterou jsou spojeny n jaké ídící, kontrolní nebo jiné pravomoci a to
bu individuální, nebo kolektivní,
2) s inností je spojena pravomoc vydávat ídící akty nebo init právní úkony závazné
pro jednotky a orgány Junáka.
Pokud by takové pov ení bylo vydáno lenu NJ, jednalo by se o rozpor s v lí Valného
sn mu Junáka vyjád enou ve Stanovách Junáka a NJ by bylo povinno takové rozhodnutí
zrušit nebo p edložit návrh na jeho zrušení RSRJ.
V rozporu s l. 107 zpravidla není, pokud se len NJ podílí na práci VRJ jinak, než je shora
uvedeno.

NÁLEZ

ze dne 21. íjna 2002
RSRJ 7/2002
ve v ci
p echodu pravomocí a odpov dností sv ených ády Junáka Úst ední rad Junáka
(výklad l. 147 Stanov Junáka)
Pravomocemi a odpov dnostmi, které jsou ády Junáka sv eny Úst ední rad Junáka je
t eba rozum t pouze takové pravomoci a odpov dnosti, které mohla Úst ední rada Junáka
vykonávat ke dni svého zániku. Ná elnictvo Junáka si nem že vyhradit svým usnesením do
své kompetence pravomoci a odpov dnosti sv ené ádem Junáka n kterému ze zpravodaj .
Tím není nijak dot ena pravomoc NJ tento ád zm nit.

