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Kdo nebo co je to Junák 

Junák - český skaut, z. s. 
• jedna ze skautských organizací působících v ČR 
• (další: např. Skaut – český skauting ABS, Klub Pfadfinder, Svaz skautů a 

skautek České republiky, Skautská organizace YMCA) 

• Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož 
posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými 
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 připraveni plnit povinnosti k nejvyšší 
Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství 
a přírodě. (Stanovy Junáka) 

• sídlo Junáka: Senovážné náměstí 24, 116 47, Praha 1 
• člen mezinárodních skautských organizací WOSM, WAGGGS a ISGF 
• člen České rady dětí a mládeže (ČRDM) 

 

Název 
Skautské středisko představuje základní organizační článek naší organizace - 
Junák- český skaut, z.s.  Každé středisko je pobočným spolkem Junáka. Všechna 
skautská střediska jsou součástí naší organizace, a proto se to i odráží v jejich 
názvu. Ten se skládá vždy ze dvou částí. První je název organizace, který mají 
všechna střediska stejný, a druhý označuje druh organizační jednotky (v našem 
případě je to slovo "středisko" nebo "přístav") a pak název města nebo obce. 
Součástí názvu může být i nějaké specifické označení, které má většinou historický 
nebo jiný "citový" význam pro členy střediska. 

 

Organiza ční struktura Junáka 
Za připomenutí stojí, že střediska jsou základními organizačními jednotkami Junáka s 
právní odpovědností, tedy jsou právnickými osobami. Ty mohou právně jednat, 
vlastnit majetek, uzavírat smlouvy apod. Střediskům jsou nadřízeny jednotky na 
okresní a krajské úrovni. Ty vykonávají nad středisky dohled, řídí jejich činnost a 
pomáhají vytvářet potřebné zázemí. Organizace je řízena ústředními orgány 
(zejména Náčelnictvem a Výkonnou radou). 
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Mimo organizační strukturu stojí čestná jednotka Junáka - Svojsík ův oddíl. 

Struktura St řediska/ P řístavu 
Každé středisko vede vedoucí st řediska  (u přístavů vodních skautů se tato funkce 
nazývá "kapitán p řístavu "). Ten je společně se svým zástupcem (zástupci) volen na 
sněmu st řediska. Sněm střediska je nejvyšším orgánem střediska, schází se jednou 
za tři roky (pokud není z nějakého důvodu svolán dříve - jako mimořádný). Vedoucí 
střediska řídí chod celého střediska, předsedá střediskové radě, spolurozhoduje o 
veškerých záležitostech střediska a oddílů a také za středisko odpovídá. Vedoucí 
střediska také za středisko navenek vystupuje a jedná, z hlediska práva je 
statutárním orgánem . 

Každé středisko má mimo svého vedoucího také střediskovou radu . Jejími členy 
jsou již zmínění vedoucí střediska a jeho zástupce (zástupci), dále pak všichni 
vedoucí oddílů registrovaných ve středisku. Členy střediskové rady mohou být i další 
činovníci - pokud je do rady zvolil sněm střediska. Na středisku se můžete setkat s 
tzv. zpravodaji (například hospodář, výchovný či organizační zpravodaj). Ty jmenoval 
se souhlasem střediskové rady vedoucí střediska a svěřil jim určitou činnost. Mohou 
se účastnit zasedání střediskové rady, ale nejsou jejími členy. Středisková rada řídí 
středisko mezi sněmy, schází se obvykle jednou měsíčně a řeší konkrétní záležitosti 
provozu a rozvoje střediska. Mezi ně patří jak věci hospodářské (např. podání žádosti 
o dotace nebo zajištění opravy klubovny), ale také plánování činnosti, zajišťování 
organizace velkých akcí. Středisková rada řeší i věci výchovné, schvaluje velké akce 
oddílů (typicky tábory), jmenování vedoucích oddílů a jejich zástupců a mnoho 
dalšího.  

Vzhledem k tomu, že středisko vlastní majetek a hospodaří s nemalými objemy 
peněz, je třeba mít i kontrolní orgán. Tím je na sněmu střediska volená alespoň 
tříčlenná revizní komise  střediska. Jejím úkolem je kontrolovat jak hospodaření 
střediska, tak dohlížet na rozhodování a fungování střediskové rady, případně oddílů. 

Každé středisko tvoří zázemí pro jednotlivé oddíly , které jsou jeho součástí. Jde o 
oddíly mladších členů (benjamínci, světlušky, vlčata, skautky a skauty) a specifické 
oddíly (v rámci kmene dospělých, roverského kmene, nebo rodinného skautingu). 

Středisko, přístav 

Skautský okres (ORJ) 

Skautský kraj (KRJ) 

Junák (jako celek) – ústřední orgány 

Základní organizační 
jednotky (ZOJ) 

Vyšší organizační 
jednotky (VOJ) 

Valný sněm (VSJ),   Náčelnictvo (NJ),  Výkonná rada (VRJ),  

 Ústřední revizní komise (URK), Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) 
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Aby mohlo středisko bez výjimek fungovat, musí sdružovat alespoň tři oddíly. Oddíl 
vzniká rozhodnutím střediskové rady. Vedoucího oddílu obvykle jmenuje do funkce 
vedoucí střediska. Vedoucím oddílu  nebo jeho zástupcem se může stát pouze 
osoba zletilá (starší 18 let), která má příslušné skautské vzdělání - vůdcovskou 
zkoušku. Nemá-li vedoucí tuto zkoušku, musí požádat o dočasnou výjimku. 

Oddíl se dále může dělit na jednotlivé družiny (šestky, roje, posádky atd.). Vedoucí 
oddílu určuje, kdo bude rádcem a podrádcem oddílu a jeho jednotlivých družin. 
Vedoucí oddílu vede celý oddíl, zajišťuje skautskou činnost oddílu, plánuje, 
organizuje výpravy a tábory. Dohlíží na kvalitu práce družin, řídí činnost oddílové 
rady, zadává úkoly a kontroluje jejich plnění. 

Přehled o jednotlivých orgánech a součástech může pomoci vytvořit následující 
schéma.  

 

Zvláštní organiza ční jednotky Junáka 
• vymykají se standardní organizační struktuře, mají specifický smysl existence 
• jsou definovány svým statutem , který schvaluje NJ a je k dispozici na webu 

V současnosti existující zvláštní jednotky:  

• Skautská ochranná služba (SOS) 
• Vzdělávací středisko Gemini (VSG) 
• Tiskové a distribuční centrum (TDC) 
• Klub skautských sběratelů 
• Skautský institut A. B. Svojsíka 
• Kapitanát vodních skautů a skautek (KVS) 
• Junácká rezervace Červený Hrádek (JRČH) (správa základny) 
• Hospodářská správa Kmene dospělých 
• Vzdělávací centrum Parvula 
• Skautské záchranné středisko 
• Krajinská České Budějovice (správa základny) 
• Skautské základny VAVÉHA 
• Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 
• Středisko správy majetku 
• Skautské centrum Domašov 
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II. Vnit řní právo v Junáku 

Struktura skautských p ředpis ů 
� Stanovy,  
� řády, přijímané, není-li ve Stanovách uvedeno jinak, Náčelnictvem,  
� směrnice Výkonné rady 
� vyhlášky organizačních jednotek, přičemž vyhláška nadřízené organizační 

jednotky má vyšší právní sílu než vyhláška organizační jednotky jí podřízené. 

V odůvodněných případech, zejména pokud to předpokládá právní předpis, je podle 
Stanov možné, aby vnitřní předpis nesl i jiný druhový název. 

Vnitřní předpisy Junáka jsou uspořádány podle svojí právní síly. 

Právní síla obecných (státních) norem je v drtivé většině případů vyšší než síla 
předpisů Junáka! 

Přehled norem platných v Junáku (jako celku) lze nalézt na webových stránkách 
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna 

„Místní“ normy je třeba hledat u jejich původců – tedy na kraji, okrese, středisku,… 

 

III. Ústřední orgány Junáka 

Valný sn ěm Junáka 
nejvyšší VNITŘNÍ orgán Junáka – NE statutární orgán =  nejedná jménem Junáka 

Náčelnictvo Junáka 
� vrcholný orgán Junáka mezi sněmy 
� náčelnictvo dohromady tvoří 31 činovníků 

Starosta Junáka 
� je statutárním orgánem Junáka, oprávněný jednat jménem organizace, pokud to není 

výhradně v kompetenci Valného sněmu nebo NJ 
� řídí a odpovídá za činnost VRJ 

Výkonná rada Junáka  
� podřízena Náčelnictvu 
� připravuje a předkládá Náčelnictvu návrhy materiálů týkajících se chodu organizace – 

např. řádů, usnesení apod. 
� Člen VRJ nemůže být současně členem NJ 

Rozhod čí a smír čí rada Junáka 
� rozhoduje závažné spory uvnitř organizace, dbá, aby postupy a vnitřní předpisy 

Junáka byly v souladu se Stanovami, právním řádem ČR a závaznými rozhodnutími 
mezinárodních skautských orgánů 

� může zrušit usnesení nebo rozhodnutí kteréhokoli orgánu Junáka mimo usnesení 
Valného sněmu 

� přijímá stanovisko k návrhu VRJ na vyloučení dospělého člena Junáka 

Ústřední revizní komise Junáka 
� reviduje veškeré hospodaření Junáka, zprávy podává Valnému sněmu nebo 

Náčelnictvu 



Organizace                                  ČLK SEALs 

7 
 

Jmění Junáka 
� souhrn majetku a závazků org. jednotek a Junáka jako celku 
� dispozice s nemovitým majetkem Junáka podléhá schválení NJ 
� org. jednotky disponují svým majetkem, resp. spravují majetek Junáka v 

rozsahu své působnosti. Majetek  mohou spravovat pouze organizační, nikoli 
výchovné jednotky – tedy střediska ano, oddíly ne! 

� při zániku org. jednotky jmění přechází na jejího zakladatele (VOJ), který o 
něm rozhodne  

 

IV. Volby a usnášení v Junáku 
� pravidla voleb v Junáku (mimo Valného sněmu) upravuje Organiza ční řád 

a systemizace Junáka 
� ustanovení o činovnických funkcích (od zástupce vůdce oddílu po šéfa kraje) 

popisuje příloha 1 k Org. řádu. 
� volené funkce ve st ředisku (p řístavu): Vedoucí střediska a jeho zástupce, 

volení členové střediskové rady (počet dle usnesení sněmu), členové revizní 
komise (2).  

� ostatní funkce (vedoucí oddílů, hospodář, správce majetku, výchovný 
zpravodaj,…) jsou jmenované –  jmenuje je vedoucí střediska se souhlasem 
stř. rady. 

� činovník  = člen Junáka, který vykonává funkci v souladu s vnitřním právem 
� Činovníkem se může stát jen osoba k výkonu funkce způsobilá. Osoba 

nezletilá se může stát činovníkem, jen pokud se jedná o funkci, pro kterou to 
určí řád, a je-li k tomu dostatečně vyspělá. 

V. Práva a povinnosti v ůdce oddílu 
Komunikace s ostatními činovníky 

� Prostřednictvím oddílové, resp. střediskové rady, jejímž je členem. 
� Vhodná forma je osobní rozhovor, osobní návrhy při zasedání rady. 
� Při problémech písemnou formou. 
� Základní zásadou komunikace je slušné chování a přísloví „Když se chce, 

všechno jde“. 

VI. Členství a registrace v Junáku 
� řádné / čestné členství 
� podmínkou řádného členství je přijetí přihlášky a zaplacení členského 

příspěvku 
- dětské členy přijímá vedoucí oddílu 
- dospělé členy přijímá středisková rada 
� čestné členství v Junáku udělují nejvyšší představitelé Junáka (starosta, 

náčelní(-k)) nebo Valný sněm 
� registrovat se lze pouze u oddílu, střediska nebo zvláštní jednotky, pokud to 

umožňuje její statut (zatím takovou ZvJ neznáme) 
� registrace se provádí jednou ročně (zhruba v období leden – březen) podle 

pravidel stanovených Ústředím, nadřízenými vyššími jednotkami a středisky 
(přístavy) 

� členství zaniká: úmrtím, vystoupením, neregistrováním se, nezaplacením 
členských příspěvků nebo vyloučením 
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VII. Použitá literatura 
� Stanovy spolku Junák - český skaut, z. s., schválené XIV. Valným sněmem 

Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 
� Organizační řád a systemizace Junáka, schválený 20. 3. 2016 
� Právní minimum vedoucího dětského kolektivu 
� Čekatelská zkouška 
� Čekatelská zkouška vydaná TDC v roce 2016 

 

 

Pár otázek k zamyšlení:  

1. Jaký je správný název tvého domovského střediska? 

2. Kdo je statutárním orgánem tvého střediska? 

3. Může vedoucí oddílu podepsat nájemní smlouvu na klubovnu? 

4. Vyjmenuj členy (funkcionáře) své střediskové rady. 

5. Který orgán řídí středisko a jak vznikne? 

6. Kdo dohlíží na správnou funkci střediska a oddílů jako celku? 

7. Kolik oddílů musí minimálně sdružovat středisko, aby mohlo fungovat bez výjimky? 

8. Kolik členů musí mít revizní komise střediska (minimálně)? 

9. Jak dlouhé je funkční období vedoucího střediska?  

10. Kdo jmenuje vedoucího oddílu?  
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NÁČELNICTVO 

STAROSTA JUNÁKA, ZPRAVODAJ PRO VN ĚJŠÍ VZTAHY 

JOSEF VÝPRACHTICKÝ - José  

 

 

 

 

 

 

 

José má na starosti zejména komunikaci mimo hnutí.  Jedná se státními úřady, 
ministerstvy a jinými organizacemi, zastupuje Junáka při řešení problematiky okolo 
nemovitostí z likvidovaného Fondu dětí a mládeže. 

V případě potřeby mě kontaktujte na: kancelar@skaut.cz 

EVA MĚŘÍNSKÁ  

Náčelní Junáka zvolená na VSJ v Litomyšli 2014. 

Témata v NJ  

• naplňování usnesení z VSJ 

• kontrola plnění úkolů a usnesení z jednání NJ 

• vzdělávání 

• Skautský institut ABS 

• TDC (časopisy, weby, publikace) 

Kontakt  

eva.merinska@skautka.cz 

STS: 608 571 126 
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MAREK BALÁŠ – ČIČA 

Náčelník Junáka zvolený na Valném sněmu Junáka v Litomyšli 2014. 

Čím se zabývá v NJ  

Jeho vedením, komunikací s VRJ, strategií Junáka… 

Kontakt  

marek.balas@junak.cz 

 

 

 

 

 

 

 

VENDULA BUŠKOVÁ – VÉ ŇA 

Místonáčelní Junáka - českého skauta zvolená na XIV. VSJ v Litomyšli. 

Čím se zabývá v NJ  

Spolupodílení se na vedení NJ, právní a legislativní problematika v souvislosti s dopady NOZ na 
vnitřní předpisy Junáka, výchova. 

Kontakt  

vendula.buskova@seznam.cz 
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MICHAL TARANT – MAJKL  

Místonáčelník Junáka zvolen na Valném sněmu Junáka v Litomyšli 2014. 

Čím se zabývám v NJ  

• plán NJ 

• rozpočet NJ 

• výchova 

• program (člen metodické skupiny) 

Kontakt  

michal.tarant@skaut.cz, 773 569 142 

 

 

 

 

 

 

 
 


