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Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů  
7/2013  

O kvalifika čních zkouškách pro vodáckou činnost 
 

1. Úvodní ustanovení 
(1) V souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje tato 

vyhláška podmínky pro vydání oprávnění, dekretů a dalších dokladů o získané 
kvalifikaci nebo činovnické funkci pro zkoušku vodáckého minima a kapitánskou 
zkoušku a další organizační záležitosti pořádání těchto zkoušek. Vyhláška dále 
upravuje podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní 
turistiky. 

(2) Zkušební komise kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost jsou povinny vést 
dokumentaci dle bodu 3.2.7 ŘVČČJ včetně hodnocení uchazečů. 

(3) Dekret o získané kvalifikaci či doklad o funkci předsedy zkušební komise lze vydat 
jen řádně registrovanému členu Junáka, který složil skautský slib. Absolventům 
zkoušek, kteří nejsou členy Junáka, se vydává zvláštní potvrzení. 

(4) Evidenci vydaných dekretů, oprávnění a dalších dokladů vede Hlavní kapitanát 
vodních skautů (HKVS).  

2. Dekret o absolvování zkoušky vodáckého minima, 
kapitánský dekret a odznak 

(5) Na návrh předsedy zkušební komise vydává dekrety HKVS.  

(6) Předseda zkušební komise doručí řádně vyplněnou písemnou Žádost o kvalifikační 
dekrety na korespondenční či emailovou adresu HKVS (dále jen adresu). 

(7) Zažádat o dekrety je možné před zkouškami i po nich. 

(8) Dekrety budou žadateli vystaveny do jednoho měsíce po obdržení žádosti a zaslány na 
uvedenou kontaktní adresu. 

(9) Nejpozději do dvou měsíců od ukončení zkoušek předseda zkušební komise zašle na 
adresu HKVS Zprávu o vykonané zkoušce se seznamem udělených dekretů a datem, 
kdy účastník zkoušku složil. Za platného držitele příslušného kvalifikačního dekretu je 
považován pouze činovník, kterého předseda zkušební komise uvedl ve zprávě o 
vykonané zkoušce. 

(10) Nejpozději do dvou měsíců od ukončení zkoušek předseda zkušební komise vrátí 
neudělené dekrety na adresu HKVS. 

(11) Na žádost předsedy zkušební komise vydává HKVS úspěšným absolventům 
kapitánské zkoušky společně s dekrety také číslované odznaky (za poplatek).  
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3. Oprávnění pro předsedu zkušební komise  
(12) Oprávnění pro předsedu zkušební komise vydává HKVS s platností do konce 

kalendářního roku vydání a tři roky následující. 

(13) Žadatel doručí řádně vyplněnou písemnou Žádost o vystavení oprávnění pro předsedu 
komise na adresu HKVS alespoň dva měsíce před prvním termínem zkoušek. Součástí 
žádosti je projekt, tj. představa o organizaci a průběhu zkoušek jako celku v rozsahu 
nejméně jedné normostrany, včetně návrhu složení zkušební komise, a dále doložení 
požadované kvalifikace.  

(14) Žadatel bude do měsíce písemně vyrozuměn o projednávání žádosti, případně obdrží 
oprávnění pro předsedu zkušební komise. 

(15) Seznam držitelů oprávnění pro předsedu zkušební komise bude zveřejněn na webu 
HKVS. 

4. Zvláštní oprávnění pro členy zkušebních komisí pro nečleny 
Junáka 

(16) Osoby, které nejsou členy Junáka, se mohou stát členy zkušebních komisí pouze na 
základě zvláštního oprávnění, které vydává HKVS s platností do konce kalendářního 
roku vydání a tři roky následující. 

(17) Žadatel doručí písemnou Žádost o zvláštní oprávnění pro člena zkušební komise na 
adresu HKVS. Součástí této žádosti je projekt, tj. představa o organizaci a průběhu 
zkoušek v oboru, ve kterém má zkoušet, v rozsahu nejméně jedné normostrany, a dále 
doložení odborné způsobilosti v oboru, který má zkoušet, například civilní praxí nebo 
vzděláním odpovídající LŠ apod. 

5. Doporučení uznávání civilních kvalifikací uchazečům o 
kvalifikaci pro vodáckou činnost 

(18) Uchazeči s civilní kvalifikací (např. absolvování vodáckého kurzu akreditovaného 
MŠMT), která obsahově odpovídá kvalifikační zkoušce pro vodáckou činnost, nemusí 
příslušnou část zkoušky vykonávat. Rozhodnutí o uznání této kvalifikace a jeho 
konkrétní podmínky stanoví předseda komise podle doporučení stanovených přílohou 
této vyhlášky. 

6. Informování o kvalifika čních zkouškách pro vodáckou 
činnost 

(19) Předseda zkušební komise je povinen informovat o pořádání kvalifikačních zkoušek 
pro vodáckou činnost HKVS, a to alespoň 2 měsíce před jejich konáním. K 
informování slouží příslušný formulář Složení zkušební komise. 

(20) Předseda zkušební komise je povinen zveřejnit informace o konání zkoušek (datum, 
místo, kontakt, možnost ověření volitelných kompetencí) na webu HKVS, a to v 
předstihu alespoň 2 měsíců.  

(21) Pořadatel kvalifikačních zkoušek má dle příslušného ustanovení ŘVČČJ zároveň 
povinnost ohlásit akci zpravodaji pro výchovu činovníků (formulář Hlášení vzdělávací 
akce) a má také možnost požádat o dotaci. Podrobnosti hlášení vzdělávacích akcí a 
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žádostí o dotace stanovuje Pokyn ke vzdělávacím akcím pro daný kalendářní rok, 
vydaný příslušnými zpravodaji VRJ. 

7. Kurzy Instruktor vodní turistiky 
(22) Kvalifikační kurzy pro vodáckou činnost, které splňují náležitosti akreditace Instruktor 

vodní turistiky, vydané MŠMT, mohou pro své úspěšné absolventy včetně nečlenů 
Junáka zažádat o vydání Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky. 
Aktuální náležitosti akreditace, tj. vstupní podmínky kurzu, obsahová náplň, 
minimální hodinová dotace, seznam lektorů a garantů, jsou zveřejňovány na webu 
HKVS. 

(23) Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky vydává HKVS na návrh 
předsedy zkušební komise. 

(24) Zažádat o osvědčení lze výhradně po ukončení závěrečné zkoušky kurzu IVT.  

(25) Předseda zkušební komise doručí řádně vyplněnou písemnou žádost o osvědčení na 
adresu HKVS. 

(26) Osvědčení budou žadateli vystavena do jednoho měsíce po obdržení žádosti a zaslány 
na uvedenou kontaktní adresu. 

8. Opis osvědčení, dekretu či oprávnění, duplikát kapitánského 
odznaku 

(27) Zažádat o opis osvědčení, dekretu či oprávnění a duplikát kapitánského odznaku (za 
poplatek) je možné u HKVS. V žádosti je nutné uvést jméno, příjmení a rodné číslo 
žadatele. 

9. Závěrečná ustanovení 
(28) Tato Vyhláška byla schválena Hlavním kapitanátem vodních skautů dne 27. 2. 2013 a 

k tomuto dni vstupuje v platnost. K tomuto dni se dále ruší dosavadní znění Vyhlášky 
HKVS 7/2011 o kvalifikacích vodních skautů včetně příloh. Kvalifikační zkoušky pro 
vodáckou činnost, započaté přede dnem platnosti této vyhlášky, se řídí pravidly 
platnými v den jejich zahájení. 

 

 

 

Přístavný HKVS - výchovný:  Mgr. Pavel Bár 

Hlavní kapitán VS:    Mgr. Vladimír Cvrček 


