
Usnesení Ústředního srazu kapitánů Česká Třebová 18. - 20. října 2013
k tématům předsněmovní diskuse

Ústřední sraz kapitánů projednal jednotlivá témata diskuze k materiálům Valného sněmu 
Junáka s těmito závěry:

Název organizace
•Ústřední sraz kapitánů žádá Valný sněm, aby při změně názvu organizace zachoval v 
budoucím názvu organizace slovo „JUNÁK“

Návrh přijat jednomyslně
•Ústřední sraz kapitánů žádá Valný sněm o zohlednění jeho přání ke změně názvu; delegáti se 
převážnou většinou shodli na názvu: Junák – český skaut, z. s.

Návrh přijat optickou většinou

Záměr vystoupení z WAGGGS
•Ústřední sraz kapitánů se přiklání spíše k tomu, aby Junák s organizace WAGGGS spíše 
nevystupoval.

Návrh nebyl přijat (hlasovali všichni 31 / 16 / 22)
•Ústřední sraz kapitánů se přiklání spíše k tomu, aby Junák s organizace WAGGGS spíše 
nevystupoval.

Návrh nebyl přijat (hlasovaly jen ženy 7 / 10 / 2)
Návrh vzešlý z pléna:
•Ústřední sraz kapitánů se domnívá, že o tématu vystoupení z WAGGGS by měl hlasovat 
pouze dívčí kmen.

Návrh byl přijat většinou (hlasovali všichni 37 / 22 / 9)

Stanovy, Skautská výchovná metoda
•Je vhodné přeformulovat ve Stanovách skautskou výchovnou metodu?
ANO
•Je navržené znění jednotlivých bodů správné?
ANO, ale chybí dostatečné zdůraznění principu „služby“ a skautské symboliky – 
konkrétní změny nenavrženy.

ÚSK souhlasí se závěry dosaženými v pracovních skupinách (56/5/15)

Stanovy, Nový činovnický slib
•Je vhodné zakotvit nový činovnický slib jako povinnost pro přijetí činovnické funkce? 
Delegáti ÚSK zásadně odmítají skládání činovnického slibu jako povinnost pro přijetí 
činovnické funkce a nepovažují jeho zahrnutí do Stanov za správné.
Návrh přijat jednomyslně

Stanovy, ručení za závazky
•Je varianta omezeného ručení za závazky OJ správná?
ANO - 100 tisíc za každou jednotku s tím, že ručí vždy nadřízená jednotka
•Je správně nastavená výše ručení na částku 100 tis. Kč?



Ano, popř. s odlišnou výši ručení (tj. okres ručí méně než kraj a kraj ručí méně než ústředí)
•Je správně nastavené ručení nadřízené organizační úrovně za podřízené jednotky? Neřešeno
ÚSK souhlasí s omezeným ručením ve výši 100 tisíc – viz bod 46 návrhu nových stanov (44
/ 3 / 19 )

Stanovy, Činovníci mladší 18 let
•Je správné umožnit zastávat některé činovnické funkce osobám mladším 18 let? Ústřední 
sraz kapitánů souhlasí s možností, aby osoby mladší 18 let zastávaly některé činovnické 
funkce, s výhradou, že míru výkonu činovnické funkce a odpovědnosti za ni si stanoví 
OJ sama svým rozhodnutím.

Návrh přijat optickou většinou.

Stanovy, Prodloužení volebního období
•Je prodloužení volebního období ústředních orgánů ze tří na čtyři roky správné? Ústřední 
sraz kapitánů nemá zásadních námitek proti prodloužení volebního období ze tří na 
čtyři roky.

Návrh přijat optickou většinou

Stanovy, Volba náčelníků a náčelních
•Je vhodné, aby náčelníci a místonáčelníci byli voleni všemi delegáty bez rozdílu pohlaví?
ÚSK souhlasí, aby náčelníci a místonáčelníci byli voleni všemi delegáty bez rozdílu 
pohlaví

Návrh přijat optickou většinou.

Stanovy, Doplnění a úpravy

•99. Návrhy usnesení – doplnění o vodní skauty
Vodní skauti jsou nedílnou a počtem nezanedbatelnou součástí organizace, a s odkazem na 
uznání Statutu vodních skautů by měli mít právo prostřednictvím svého vrcholného orgánu, 
tedy volebního ústředního srazu kapitánů přímo předkládat návrhy usnesení Valnému sněmu 
Junáka.

Precedentem je kupř. výrazné a účinné vyjádření podpory Junáka mimořádným 
srazem kapitánů a kapitánek v r. 2000, kdy byli vodní skauti žádáni o přestup do tehdy
nově vznikající skautské organizace.

Možná úprava:
Návrhy usnesení mohou (valnému) sněmu předkládat pouze:
...
h)  ústřední sraz kapitánů svolaný jako sněm
...

ÚSK ukládá HKVS, aby v rámci probíhající předsněmové diskuze připravilo 
takový návrh změny Stanov Junáka, který by do budoucna zajistil volebnímu 



ústřednímu srazu kapitánů možnost přímo předkládat Valnému sněmu Junáka 
návrhy na usnesení.
Návrh přijat optickou většinou.

Stanovy, Delegáti Valného sněmu

•103. Delegáty Valného sněmu jsou:
…
b) členové Náčelnictva, Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rady, starosta a členové 
Výkonné rady.

ÚSK zastává názor, že členové Výkonné rady Junáka by z pozice výkonu svých funkcí 
neměli být automaticky řádnými delegáty Valného sněmu.

Formulace usnesení přesunuta na jednání HKVS.

Stanovy, korespondenční hlasování
•111. V obdobích mezi Valnými sněmy může Náčelnictvo vyhlásit hlasování prostředky 
komunikace na dálku o otázkách, které jsou v působnosti sněmu. Tohoto hlasování jsou 
oprávněni se mohou účastnit členové, kteří ...

ÚSK nesouhlasí s možností korespondenčního hlasování ve věcech patřících do výhradní
pravomoci Valného sněmu vyjma zmocnění dle bodu 96 a 97 Stanov.

ÚSK souhlasí s možností korespondenčního hlasování ve věcech patřících do výhradní 
pravomoci Valného sněmu za předpokladu přesného negativního vymezení otázek, o 
kterých nelze hlasovat a zajištění systému hlasování, který vyloučí jeho zneužití.

Formulace usnesení přesunuta na jednání HKVS.

Ústřední sraz kapitánů ukládá Hlavnímu kapitanátu vodních skautů,
•aby v rámci probíhající předsněmové diskuze i mimo ni provedl takové kroky, které by 
umožnily promítnout veškeré závěry přijaté tímto ÚSK do usnesení jednotlivých krajských 
sněmů nebo jinam tak, aby názor ÚSK byl Valnému sněmu v době rozhodování náležitě 
znám,
• aby neprojednané body předsněmové diskuze k bodu 99, 103 a 111 návrhu nových Stanov 
projednal na svém nejbližším zasedání.

Návrh přijat optickou většinou


