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Pùlnoèní rozprava místo pøedmluvy

Bylo už po pùlnoci. Právì skonèila porada týmu a já se moc tìšil do 
spacáku. Po týdnu vùdcovského lesního kurzu je každá minuta spánku 
dobrá. Cestou  z umývárny jsem se ještì zastavil v jídelnì. Naléval jsem 
si do hrnku èaj a postøehl jsem koutkem oka, že v jídelnì nejsem sám. V 
rohu sedìl jeden z frekventantù shrbený nad hromadou pøíruèek a 
poznámek.

Kdybych jenom zabruèel „Dobrou“ a vypadl, byl bych tu noc spal o 
dost déle. Já jsem ale instruktorsky žoviálním tónem (za který jsem se 
hned zastydìl) zahlaholil: „Matìji, už je zítra, bìž spát. Uèení neuteèe!“ 
A popošel jsem blíž, abych se podíval, co se chlapec šprtá. Hrklo ve 
mnì, když jsem vidìl stanovy, øády, spoustu papírù s poznámkami a 
pøíruèku z oboru „Organizace a právo“, tedy zrovna z oboru, který 
zkouším. 

A ještì mnohem víc ve mnì hrklo, když na mì Matìj upøel oèi zarudlé 
únavou a odsekl hlasem s jasnými stopami hysterie: „A nechceš mi øíct, 
kdy se to mám všechno nauèit?“ Prohrábl si vlasy, pak hromadu lejster 
pøed sebou a zadrmolil: „Promiò, už mi to leze na mozek. Dobrou noc.“ A 
znovu sklonil hlavu nad papíry. 

Stál jsem jako tvrdé „Y“ a nevìdìl, co dìlat. Jen jsem koukal. Matìj 
znovu zvedl hlavu a podíval se na mì taky. Tázavì. Asi pøemýšlel, jestli 
mi má popøát ještì jednou dobrou noc, abych vypadnul.

„A mùžu ti s nìèím pomoct?“ To nebyla ode mì moc chytrá otázka. 
Uvìdomil jsem si to hned, když jsem vidìl, jak rozpaèitì pokrèil Matìj 
rameny. No jasnì,  tìžko øekne, že mu pomoct nemùžu. Když zrovna já 
ho budu za pár dní zkoušet. Ale nevypadal, že by o nìjakou 
pomoc stál.

„Kdybys tøeba chtìl nìco vysvìtlit…“ zkusil jsem znovu 
snaživì. Opìt pokrèil rameny: „Ani ne, já tomu snad 
rozumím. Ale potøebuji se to nauèit.“

„Poèkej, když tomu rozumíš, tak toho už moc 
k uèení není.“ V jeho oèích jsem èetl 
zjevný nesouhlas. Teï už 
j s e m  t o h o  n e s m ì l  
n e c h a t .  „ M ù ž u  s e  
podívat?“ ukázal jsem 
na papír, který ležel pøed 
ním. Podaøilo se mu 
zároveò pøikývnout a 
pokrèit rameny. Vybral jsem 
si z toho, že ano, sednul 
jsem si na volnou židli vedle a 
vzal papír do ruky. Byla na nìm 
ruènì malovaná tabulka:

Pùlnoèní
rozprava
místo 
pøedmluvy
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„Co to je?“ zoufale jsem zíral na tabulku. „… KKO, VKO, KKK … KKK 
je Ku-Klux-Klan?“ zažertoval jsem pøihlouple. Matìj se na mì díval 
pøekvapenì a zklamanì: „KKK je kandidátní komise kraje, VKO je 
volební komise okresu …“ Už mi to došlo: „… a KKO je kandidátní 
komise okresu. Aha. A VKVS je volební komise valného snìmu?“ Matìj 
kývnul. Pokraèoval jsem: „‚Ustavení' znamená, kolik týdnù pøed 
snìmem se musí dát komise dohromady, pak je tam, kolik má èlenù 
celkem, kolik z toho volí snìm (a zbytek dodá pøíslušná rada) a ten 
poslední sloupeèek je o tom, jestli èlen komise nesmí zároveò 
kandidovat, nebo jestli se to jenom nedoporuèuje.“ Zjevnì jsem si 
zachránil zbytky pošramocené povìsti, protože Matìj kývnul o nìco 
klidnìji.  

Díval jsem se støídavì na Matìje a na tabulku. Zaèal jsem opatrnì: 
„Je vidìt, že sis s tím dal spoustu práce. Je to hezky zpracované.“ Do 
Matìjových oèí se znovu vkradl nesouhlas. Mluvím s ním jak s 
desetiletým klukem. Dobøe, pøejdeme k vìci: „A tohle se uèíš 
nazpamì�?“ Kývnutí. „A proè? Kvùli zkouškám?“ Kývnutí kombinované 
s pokrèením ramen. „Matìji  z toho tì ale zkoušet urèitì nebudu!“ 

„Nebudeš? Øíkal jsi ale, že volby máme umìt!“ 
„No to jsem øíkal, a taky je umìt máte a budu to zkoušet, to jo, ale…“ 
„Ale na kandidátní komisi a volební komisi se ptát nebudeš?“ 
„No to se možná ptát budu, ale …“ Vìtu jsem nedokonèil a chvíli 

jsme se na sebe rozpaèitì dívali. Pak jsem povzdechl a zaèal: „Matìji, 
to je velké nedorozumìní. Máš chvilku èas?“ Odpovìdí mi opìt bylo 
kývnutí spojené s pokrèením ramen.

„Víš, když ètu nìjaký pøedpis a je jedno, jestli je to skautský øád nebo 
nìjaký zákon èi vyhláška,  tak si poøád kladu otázku: K èemu je to 
dobré? K èemu je dobrý celý ten pøedpis? K èemu je dobrý tenhle 
èlánek, zrovna tohle ustanovení? Proè tam musí být? Proè vypadá 
zrovna takhle? Nedalo by se to udìlat jinak? K èemu je dobrý volební 
øád?“ Odmlèel jsem se.

Matìj pochopil, že to není øeènická otázka, že opravdu èekám na 
odpovìï. Zaèal opatrnì: „No … podle volebního øádu se dìlají všechny 
volby … støediskové rady, okresní rady. I na snìmu. Tedy na Valném 
snìmu Junáka.“ Podíval se na mì, jestli mi to staèí. Nestaèilo a tak to 
zkusil jinak: „Když se volí podle volebního øádu, tak je to spravedlivé. 
Nikdo si nemùže stìžovat. Teda stìžovat si mùže, ale když je všechno 
podle pøedpisù, tak mu to stìžování houby pomùže.“

To už bylo lepší. Ale pro jistotu jsem se ještì zeptal: „Proè si myslíš, 
že volby podle volebního øádu jsou spravedlivé?“

„No … jsou tajné, takže nikdo se nemusí bát hlasovat. Ani proti tìm, 
co zrovna šéfujou. A na všechny jsou stejné požadavky, že musí mít 
vùdcovskou zkoušku a praxi a tak. A volby hlídá volební komise, která je 
nestranná, protože v ní není nikdo, kdo kandiduje. A hlavnì to, že vùdce 
støediska volí snìm, na kterém jsou všichni.“ Na moje tázavì vytažené 
oboèí rychle doplnil: „Všichni èinovníci.“

„Bezva. Prostì volební øád je shrnutí zkušeností, jak to udìlat, aby 
volby byly spravedlivé. A nejenom spravedlivé. Taky praktické...“ 



Matìj mi skoèil do øeèi: „Spravedlivé to je. Ale praktické? Je to hroznì 
složité. Dvoukolová volba a všechny  komise a tak. Na støedisku by se to 
dalo udìlat urèitì mnohem jednodušeji. Vìtšinou máme míò kandidátù, 
než funkcí. A jinde je to asi taky tak. Staèilo by zvednout ruku, že jsme 
celí rádi, že vùbec nìkdo kandiduje a zvolit je.“

„A na okrese? Na kraji? Na valném snìmu?“
„No … tam by to už tak jednoduše nešlo. I když u nás na okrese prý 

taky moc lidí nekandiduje. Na kraji nevím, ale na valném snìmu je asi  
kandidátù víc. A vypadalo by to divnì, kdyby se na volbu náèelníka jen 
tak zvedla ruka.“

„Dobrá, souhlasím. Mohli bychom si všechny ty složitosti jako 
dvoukolovou tajnou volbu a kandidátní listiny a volební komisi a 
všechny tyhle vìci nechat jenom na vyšší stupnì a na støedisku to dìlat 
jednoduše. Prostì jenom zvednout ruku. Šlo by to. Ale ti, kdo psali 
volební øád, zjevnì došli k závìru, že by to nebylo dobøe. Zkus 
pøemýšlet o tom, proè usoudili, že to má být takhle složité i na støedisku. 
Jaké mìli asi dùvody?“ 

Odpustil jsem si informaci o tom, že jsem jedním z tìch, kteøí ten 
volební øád psali. Chtìl jsem, aby Matìj sám udìlal ten pøelomový krok: 
aby se pøestal dívat na pøedpisy jako na bezduchou buzeraci, která 
normálním lidem jen pøekáží. Aby se na pøedpisy opravdu díval jako na 
zkušenost, aby hledal jejich smysl a dùvody, které mìl „zákonodárce“ 
pro právì takové znìní. 

„No … kdyby to na støedisku bylo hodnì jednoduché, tak by to 
fungovalo, kdyby nebyl žádný problém. Ale … kdyby tøeba náš 
støediskový byl takový … že bychom se ho chtìli zbavit … pak by ta 
tajná volba byla dobrá.“ 

„Hmm,“ pøikývnul jsem spokojenì, „a nešlo by hlasovat veøejnì, 
kdyby všechno bylo v poøádku a tajnì, kdyby nebylo?“

„No ten støediskáø by si asi nemyslel, že je nìco v nepoøádku. A 
nìkdo by se musel zvednout a øíct, že navrhuje tajné hlasování. A to by 
asi nikdo nechtìl udìlat. Protože by bylo jasné, proè to dìlá. I tomu 
støediskáøi.“

„Pøesnì! Všechny ty složitosti zaènou být hroznì dùležité, když mají 
lidi problém se dohodnout. To platí o pøedpisech obecnì a vìtšinou jsou 
právì na to nachystané. Možná proto obèas znìjí tak nesmyslnì 
komplikovanì a úøednì. Ale když si pøedstavíš, že jsou problémy, že se 
lidem nedaøí se dohodnout…“

 Matìj zamyšlenì kývnul: „Vzpomnìl jsem si, když nám Akela, to je 
náš støediskáø, vyprávìl, jak to vypadalo pøed deseti lety. Trhli se tenkrát 
s nìkolika oddíly z jiného støediska. A pøed tím se tam dva roky hádali. 
Ten poslední snìm prý byl hodnì ošklivý… Jo, na to jsou takováhle 
pravidla asi pøimìøená.“ Zazubil se: „Dobrá, pøesvìdèil jsi mì!“

„Ještì je pøinejmenším jeden další dùvod, proè mít stejná pravidla 
‚dole' i ‚nahoøe'. Zkus na nìj pøijít. Napovím ti, kdo tam ‚nahoøe' bude na 
snìmu volit?“

„Aha. Budou to zase lidi ze støedisek. A když to budou mít všechno 
natrénované ze støediska, tak s nimi nebude moct nikdo manipulovat. 
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Hele  to jsou všechny pøedpisy takhle podezíravé?“
„To, že jsem paranoik, pane doktore, neznamená, že po mnì 

nejdou,“ odpovìdìl jsem mu svým oblíbeným vtipem. „Ano, vìtšina 
pøedpisù je ponìkud podezíravá. Poøád si domýšlejí, co by se stalo, 
kdyby se nìco stalo. Kdyby bylo jasné, že lidi se vždycky dohodnou, a 
nebudou s tím mít žádný problém, nepotøebovali bychom žádné 
pøedpisy.“

„No jo. Nikdy jsem o tom takhle nepøemýšlel. Øíkáš, že to platí pro 
všechny pøedpisy?“

„Víceménì ano. A když se podíváš na právní pøedpisy, tak tam je to 
ještì horší. Takový trestní zákon, to je teprve ètení… No nic. Pojïme 
ještì na chvíli k tomu volebnímu øádu. Když se podívám na tu tvoji 
tabulku,“ ukázal jsem prstem, „tak to úplnì nejdùležitìjší se z ní 
nedozvím!“

Matìj se chvíli tváøil nechápavì a pak se usmál: „Myslíš, k èemu 
taková kandidátní nebo volební komise je?“

„Velmi dobøe, studente!“ zvedl jsem profesorsky prst. „Øeknìte nám 
tedy,“ pokraèoval jsem ve stejném tónu, „jaký že je úèel komise 
kandidátní?“

„Kandidátní komise je když…“ Matìj chvíli napodoboval rozechvìlý 
hlásek ètvr�áka zkoušeného ze zemìpisu, ale pak zvážnìl: „To není 
moc jednoduchá otázka. Øekl bych, že má posoudit, kdo smí 
kandidovat a kdo ne.“ Podíval se na mùj nejistý výraz a vysvìtlil: „Ne, že 
by rozhodovali, kdo se jim líbí a kdo ne, to udìlají až volièi na snìmu, ale 
posoudí, jestli kandidáti splòují všechny požadavky podle volebního 
øádu. Jestli mají zkoušky a tak.“

„Dobøe. Ale proè se na to dìlá nìjaká speciální komise? Proè to 
neudìlá tøeba støedisková rada? Nebo pøímo snìm?“

„Hm, støedisková rada, to by asi šlo. Ale ve støediskové radì je 
nejspíš dost tìch, kteøí budou znovu kandidovat. A bylo by lepší, kdyby 
to posuzování dìlal nìkdo jiný.“ Pøikývnul jsem. „A snìm … to by bylo 
dost nepraktické. Všichni by si museli prostudovat všechny ty podklady, 
ty … kandidátní listiny. A na velkém snìmu jsou tøeba stovky lidí. Než by 
se dohodli, tak by to trvalo hroznì dlouho. Takže je nejlepší vybrat pár 
takových, co jim všichni vìøí a kteøí pokud možno nekandidují vùbec a ty 
to všechno dopøedu pøeètou. Kdyby nìco chybìlo, tøeba nìjaký podpis 
nebo potvrzení, tak si o nìj øeknou, aby se vèas doplnil. A pak pøijdou na 
snìm a øeknou: ‚Všechno jsme to zkontrolovali, je to v poøádku, tyhle lidi 
mùžete volit.' Nebo naopak øeknou: ‚Frantu volit nemùžete, protože 
nemá vùdcovskou zkoušku a tak nemùže být støediskáø.'“

„Perfektní. A kdo ty lidi do té kandidátní komise má vybrat? A proè?“
„Rada. Protože svolává snìm. A  protože to ani moc nikdo jiný udìlat 

nemùže, když má ta kandidátní komise pracovat už pøed snìmem a 
všechno mu to pøipravit, tak jí tìžko mùže volit až snìm. A když to 
nemùže být snìm, tak nejvyšší je na støedisku rada. Mohla by to tøeba 
udìlat i revizka, ale to by nemìlo moc logiku. Revizka se stará hlavnì o 
peníze a úèetnictví a tak. Volby moc neøeší.“

„Když tohle budeš vìdìt u zkoušky, tak mì vùbec nebude vadit, že si 



nepamatuješ, jak dlouho pøed snìmem se ta komise má dát 
dohromady. Ujiš�uji tì, že si to já nepamatuji taky.“ Matìj se na mì 
podíval trochu pøekvapenì. „Opravdu si to nepamatuji. Když budu 
pøipravovat volební snìm, tak si to najdu. Staèí vìdìt, že nìjaká 
kandidátní komise existuje a že se má svolat dopøedu. A jak moc 
dopøedu, to je ve volebním øádu.“ Podíval jsem se znovu na Matìjovu 
tabulku. „Máš tady i volební komisi. K èemu ta je dobrá?“

„Aby øídila volby. A poèítala hlasy. Protože lidi na snìmu dìlají køížky 
do nìjakého formuláøe nebo nìèeho takového a nìkdo musí spoèítat, 
kolik kdo dostal hlasù. Jasnì, chystáš se mì zeptat, proè zrovna volební 
komise, proè to nemùže dìlat nìkdo jiný. No  mìl by to dìlat nìkdo, kdo 
sám nekandiduje. Jednak, aby nemohl volby zfixlovat - jsme 
paranoidní, že  jednak aby se nemohl podívat, jestli nìkdo hlasoval pro 
nìj nebo ne. Já vím, hlasování je tajné, ale když jsme tøeba na snìmu 
dopisovali jména z pilných návrhù, tak by se dalo podle písma poznat, 
jak kdo hlasoval.“ 

„Bezva. Mimochodem u volební komise máš napsáno, že její èlen ve 
volbách kandidovat nesmí, u té kandidátní jen to, že by nemìl. Tušíš 
proè?“

„No, v obou pøípadech je lepší, když se kandidující do tìch voleb 
moc nepletou. A u té kandidátní … hm. Moc nevím. Snad jen, že u té 
volební se to dá snadno zaøídit, ta se volí až na snìmu a to už je jasné, 
kdo kandiduje a kdo ne. Kdežto kandidátní komise se dává dohromady 
dopøedu. A když se pak ukáže, že je tøeba málo kandidátù, tak nìkoho z 
té komise pøemluví…“

„Výbornì! Ještì jedna vìc z té tabulky. Kdo volí volební komisi? A 
proè?“

„Volební komisi volí snìm. Vlastnì nejenom snìm. Taky rada, která 
svolává snìm. Blbost, takhle je to: volí ji snìm, ale z návrhù, které 
pøedloží jednak rada a jednak jsou z pléna, tedy od delegátù na snìmu. 
A tìch, které navrhne rada, musí být ménì než tìch, které navrhnou 
delegáti. A teï proè je to takhle… Volí ji snìm, protože jí volit mùže. 
Volební komise pracuje až na snìmu, døív se po ní nic nechce. A jelikož 
pracuje pro snìm, tak je logické, že jí volí právì ten. A ti èlenové, které 
navrhne rada, to jsou asi ti, kdo se na to dopøedu pøipraví, poøádnì si 
našprtají volební øád a mají všechny formuláøe a tabulky a tak, aby to 
hladce fungovalo. A ty, co je vyberou delegáti, tak ti ohlídají, že nikdo 
nepodvádí. A jelikož mají vìtšinu a dopøedu se neví, kdo to bude, tak 
volby nikdo nemùže zmanipulovat.“

„Popsal jsi to úplnì pøesnì. Víš Matìji, tohle je zpùsob, jak se 
organizaèní pøedpisy nebo zákony uèit. Èteš je a u každé vìty nebo 
èlánku si øekneš: Rozumím tomu? Vím, co to znamená? Snažíš se 
pøedstavit, jak to funguje v praxi. A pak si øíkáš: A proè zrovna takhle? 
Jaký mìli dùvod to tak napsat? A když nevíš, tak si seženeš nìkde 
nìjaké komentované znìní nebo výklad nebo nìco. Pojï si to zkusit 
ještì na kousku stanov. Tøeba èlánek 56:“

56. Právní úkony, které starosta uèiní v rozporu s pro nìj závazným 
vnitøním pøedpisem èi rozhodnutím Junáka, jsou platné. Starosta je pak 
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Junáku odpovìdný za právní dùsledky takového jednání a odpovídá 
Junáku za škodu, která tím vznikla.

„Jak tomu textu rozumíš?“
„No … starosta je statutáø, teda statutární orgán Junáka. A jedná za 

nìj.“
„Mùžeš to malièko rozvést?“
„No, Junák je ta …“ chvíli vzpomínal,  „…právnická osoba. Není to 

èlovìk, ale organizace, ale stejnì má tu … právní subjektivitu.“ Podíval 
se na mì tázavì. „To znamená, že mùže mít majetek. Nebo tøeba 
podepisovat smlouvy a tak. Junák má ale spoustu èlenù, takže tu 
smlouvu nemùžou podepsat všichni. A tak má každá právnická osoba 
statutární orgán. To je nìjaký èlovìk, a když ten to podepíše, tak je to 
jako kdyby to podepsali v Junáku všichni. Statutární orgán prostì jedná 
za organizaci, co udìlá on, to se bere, jako že to udìlala organizace.“

„V podstatì máš pravdu. Ten ‚statutáø' nemusí být jenom jeden a za 
urèitých okolností mùže jednat jménem právnické osoby i nìkdo jiný, 
než statutární orgán, ale nechci to teï komplikovat. Junák má jednoho 
statutáøe - starostu. A ten jedná ‚navenek' tedy s úøady, rùznými firmami, 
organizacemi … prostì s kýmkoliv jménem celého Junáka. Víš kdo ho 
zastupuje?“

„Místostarosta.“
„Ano. A teï se znovu zkus podívat na ten èlánek 56 a øekni mi, co 

znamená.“
„No, starosta jedná navenek a cokoliv øekne, to platí, že jo? Protože 

je statutární orgán. Ale máme demokracii, takže starosta není žádný 
císaø. Musí tøeba poslouchat valný snìm. Nebo náèelnictvo. Nebo øády. 
Takže když udìlá nìco, tøeba podepíše nìjakou smlouvu nebo tak  v 
rozporu s nìjakým øádem nebo s usnesením snìmu nebo náèelnictva, 
tak vlastnì udìlal jako statutární orgán nìco, co Junák nechtìl. A to by 
nemìl. Jenomže to co podepsal, stejnì platí. Protože mimo naší 
organizaci nikdo nebude èíst naše øády. Statutární orgán podepsal, tak 
Junák bude platit. Ale starosta vlastnì neposlechl, takže ho za to Junák 
mùže potrestat.“

„Neøekl bych potrestat. To, že ‚odpovídá za škodu', to znamená, že 
když tím jeho rozhodnutím pøišel Junák o nìjaký majetek nebo utrpìl 
nìjakou jinou újmu, tak to starosta musí nahradit. Ze svého. Ale jinak jsi 
ten èlánek vysvìtlil úplnì dobøe. Vèetnì toho, že jsi pochopil, proè tam 
je.“ 

„No, je to zase pìkná paranoia. Zvolíme si nìkoho za starostu, a ve 
stanovách hned pøedpokládáme, že bude porušovat pøedpisy a 
poškozovat Junáka. Ale zase když je to ve stanovách, tak jsou možná 
lidi klidnìjší, i když nikdo doopravdy neèeká, že by se taková vìc stala.“

„Bingo! Zásah, potopeno. Pøedpisy jsou možná paranoidní právì 
proto, aby lidi být nemuseli. Mùžeš jít každý veèer spát a nemusíš se 
tøást strachy, že tì nìkdo v noci zamorduje. Protože trestní zákon na 
takovou možnost podezíravì pamatuje a tím uvádí do chodu celý 
represivní aparát státní moci, policii, soudy, vìzení. Takže i ti, kteøí by 
nemìli problém se svìdomím, tak mají strach. A ty mùžeš klidnì spát. S 



tím starostou je to samozøejmì v úplnì jiné rovinì, ale princip je 
podobný: Pøedpisy jsou podezíravé, lidi tudíž podezíraví být nemusí.“

„Hm… Budu si na to nìjak muset zvyknout. Hele, mùžu se na nìco 
zeptat?“ Kývnul jsem. „Skoro celou první pøednášku jsi mluvil jen o 
stanovách. O ostatních øádech jsi se sotva zmínil. Ale stejnì jsi øekl, že 
jim máme rozumìt. Proè jsi o nich nepovídal víc?“

„Dobrá otázka. A není vùbec lehká. Máš pravdu, že jsem skoro 
všechen èas vìnoval jenom stanovám. A to proto, že … hele, zkus si na 
to pøijít sám!“

„Že jsem radši nebyl zticha! No, asi proto, že stanovy jsou 
nejdùležitìjší vnitøní pøedpis, ne? Jsou dùležitìjší než nìjaký øád. Jenže 
ty øády po nás pak chceš taky… Asi ti pøipadalo lepší udìlat poøádnì 
jeden pøedpis, než jich nìkolik udìlat tak trochu. A vybral sis 
pochopitelnì ten nejdùležitìjší.“

„Pøesnì tak! Ale poøád stojí otázka, proè jsem chtìl radši udìlat 
jeden pøedpis poøádnì, než jich nìkolik probrat jen letmo.“

 „Ach jo. Jeden pøedpis poøádnì, ostatní vùbec ne … Fakt je, že když 
jsem se nauèil rozumìt stanovám, tak mi ètení tìch dalších pøedpisù už 
nepøipadalo tak tìžké. Poprvé jsem si prohlížel volební øád ještì pøed 
pøednáškou a to mi to pøipadalo jako èínština. Pak jsme spolu probrali 
stanovy a když jsem èetl volební øád znovu, tak už mi pøišlo, že tomu 
docela rozumím.“

„Znovu zásah do èerného! Já nemám ambice vás tady nauèit 
všechny pøedpisy Junáka. Jednak bych se je kvùli tomu musel nauèit 
sám, a to se mi nechce. Navíc se každou chvíli mìní a spoustu z nich 
nebudete potøebovat nikdy, nebo než je budete potøebovat, tak budou 
vypadat úplnì jinak. A už vùbec vás nechci uèit všechny právní 
pøedpisy. To ani nejde. Tìch je tolik, že i zkušení právníci jen tuší, které 
všechny možné pøedpisy existují. Natož aby je doopravdy všechny 
znali. Ne, já se vás jen snažím natrénovat, abyste umìli pøedpisy èíst a 
rozumìli tomu, co ètete. Když budete vìdìt, že nìjaký pøedpis existuje a 
budete vìdìt, kdy se do nìj podívat, a když si ho pøeètete a budete to 
chápat … tak bude tenhle kurz z mého pohledu veleúspìšný.“

„To je asi pravda. Proè jsi nám to neøekl rovnou na té pøednášce? Já 
se docela vztekal, když jsi k volebnímu øádu neøekl ani slovo, jen to, že 
ho budeš zkoušet.“

„No … asi mi to pøipadalo tak jasné, že … No jo, máš asi pravdu. Øíct 
jsem to mìl.“

„Tak pøíštì nezapomeò!“
„Zkusím to. A bìž už spát. Já pùjdu taky.“
„Myslíš, že se nemusím šprtat nic jiného než organizaci?“
„Nemusíš,“ zašklebil jsem se. „Organizace je samozøejmì úplnì 

nejdùležitìjší obor a …“
„Neøíkal jsi nám náhodou, že vùdcovské zkoušky jsou vlastnì jeden 

celek a jednotlivé obory jsou jen dílèí pohledy na ten celek? Takže 
dùležitý je samozøejmì ten celek a jednotlivé pohledy jsou jen 
pøíležitostí k …“ 

„Jdi do háje,“ zatváøil jsem se na oko otrávenì. „Konèím pøednášku. 

Strana 7



Strana 8

Ve chvíli, kdy pøestávám pouèovat já tebe, ale pouèuješ ty mì, tak to 
není žádná sranda.“ To už jsem nevydržel a rozesmál se nahlas. 

* * *

Zvláštní shodou okolností, našel druhý den ráno Matìj v lese 
razítko. Zùstalo tam asi po nìjaké skautské høe, kterou na Orlovech 
pøipravoval nìkdo pøed námi. Bylo to malé obyèejné døevìné kulaté 
razítko, které tisklo nápis DÌTSKÁ POŠTA. Hraèka. 
Dìtsky naivní pohled na byrokratický svìt dospìlých. Pøi 
zkouškách z organizace si Matìj to razítko postavil pøed 
sebe jako talisman. Prohlásil, že mu pomáhá formulovat 
patøiènì paranoidní byrokratické formulace, které mì 
snad uspokojí. A když jsme se v nedìli rozcházeli, tak mi to 
razítko vìnoval. Abych prý nezapomnìl, že je to všechno 
jenom hra.



Právní
subjektivita
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Fyzická subjektivnì-právní rozcvièka
aneb o nìkterých dùležitých pojmech

Než se pustíme do širšího povídání o vnitøním uspoøádání Junáka a o 
právních pøedpisech, probereme si v této „rozcvièkové“ kapitole nìkolik 
klíèových pojmù, bez jejichž dobrého porozumìní se v dalším textu 
neobejdeme.

Právní subjektivita
První, èemu se pokusíme porozumìt, je „právní 
subjektivita“. Co tento pojem znamená? Struènì øeèeno: 
schopnost mít práva a povinnosti upravené právními 
pøedpisy. 

        No to jsi mi to tedy vysvìtlil!

A hele, razítko! Už jsem si øíkal, kdy se asi objevíš. Tak 
hezky poslouchej a všechno pochopíš. Aspoò doufám…

Právní pøedpisy, tedy pøedevším zákony, vyhlášky a naøízení vlády 
ukládají nejrùznìjší povinnosti a zaruèují rùzná práva. Napøíklad 
prodávající má povinnost upozornit na pøípadné vady zboží, kupující 
má povinnost zaplatit za zboží jeho cenu. Nebo øeèeno jinak: kupující 
má právo na zboží bez skrytých vad a prodávající má právo na peníze 
za zboží. 

Práva a povinnosti mají pøedevším lidé. Každý èlovìk je od narození 
zapleten do složité sítì právních vztahù. Už nemluvnì se mùže tøeba 
stát dìdicem nebo pøíjemcem daru. 

Je ale zjevné, že práva a povinnosti nemají jenom lidé. Práva a 
povinnosti má tøeba i škola, úøad, akciová spoleènost, politická strana, 
nadace, obèanské sdružení a mnoho dalších. Na druhou stranu tušíme, 
že tøeba skupina cestujících, kteøí se sešli v jednom vagónu vlaku, 
právní subjektivitu jako celek nemá. Každý z cestujících má sám za 
sebe svoje práva a povinnosti, ale celá skupina subjektem práva není. 
Jak tedy poznáme, kdo má právní subjektivitu a kdo ne? Odpovìï je 
vcelku jednoduchá: 

Právní subjektivitu má každý èlovìk už od narození a 
dále subjekty, o nichž to stanoví zákon.

Tak moment!. Tuhle øíkali na èekatelkách, že støedisko má právní subjektivitu a   
oddíl ne. To mi chceš namluvit, že nìjaký zákon øeší skautské oddíly a støediska?



Zpùsobilost
k právním

úkonùm
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Nikoliv konkrétnì skautská støediska a oddíly. Ale existuje pro nás velmi 
dùležitý zákon è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù. A ten øíká, že 
obèanské sdružení, které splní zákonné podmínky, má právní 
subjektivitu. A jelikož Junák je obèanské sdružení, tak má právní 
subjektivitu. Stejnì jako tøeba Pionýr, Liga lesní moudrosti, Èeská 
tábornická unie a mnoho dalších. A ten zákon dále øíká, že stanovy 
obèanského sdružení urèí, které jednotky sdružení mají právní 
subjektivitu. A stanovy Junáka urèují, že støediska právní subjektivitu 
mají a oddíly ne. 

Tak ještì jednou: právní subjektivitu mají lidé a další subjekty, o kterých 
to stanoví zákon. V právu se lidem øíká fyzické osoby a tìm ostatním, 
kteøí mají právní subjektivitu, ale nejsou to fyzické osoby, se øíká 
právnické osoby.  Právnická osoba je tedy každý subjekt, který má 
práva a povinnosti, ale není to èlovìk. Právnická osoba je ten subjekt, o 
kterém to stanoví zákon. Souhrnnì se fyzické osoby a právnické osoby 
obvykle nazývají jen „osoby“ (subjekty).

    To je jasné. Subjekty mají právní subjektivitu.  

Ano, docela jasné.

Zpùsobilost k právním úkonùm

Další dùležitým pojmem je právní úkon. Právním úkonem je nìjaká 
èinnost, která má právní dùsledky. Právní úkon je tedy jasný a 
srozumitelný projev vùle k tomu, aby nastala nìjaká právní skuteènost. 
Typickým právním úkonem je podpis smlouvy. 

Zkus si teï pøedstavit úplnì malé dítì. Nemluvnì. Víme už, že má 
právní subjektivitu - mùže se tøeba stát pøíjemcem daru. Je ale 
zpùsobilé k právním úkonùm? 

  To asi tìžko. Neumí ani mluvit, natož podepsat smlouvu. Kdepak. 

A co když tøeba povyroste? Pøedstavme si, že je mu osm. 
Myslíš, že už mùže uzavøít smlouvu?

  Asi ne. Já si teda neumím pøedstavit žádné osmileté dítì, které uzavírá smlouvy. 

A to se zase mýlíš. Já znám spoustu dìtí, které uzavírají 
smlouvy. 

  ??? 



Abychom tomu porozumìli, musíme si uvìdomit, že uzavøená smlouva 
zdaleka nemusí mít písemnou podobu. Jen u nìkterých typù smluv 
zákon vyžaduje, aby byly písemné, tøeba smlouva na prodej 
nemovitosti. U vìtšiny smluv však staèí k uzavøení i nìjaký jasný projev 
vùle. Pøedstavme si to naše osmileté dítì, jak stojí v pekaøství, podává 
paní za pultem dvì koruny a øíká: „prosil bych jeden rohlík“. A paní si od 
nìj vezme peníze a podá mu rohlík. Právì uzavøeli kupní smlouvu.

Smlouvu o koupi rohlíku tedy osmileté dítì uzavøít mùže, se smlouvou o 
výmìnì tatínkova auta za novou poèítaèovou hru by ale asi neuspìlo. 
Zákon øíká, že plnou zpùsobilost k právním úkonùm mají lidé dospìlí, 
plnoletí, tedy starší osmnácti let. Ti mladší pak mají zpùsobilost pouze k 
úkonùm pøimìøeným jejich vyspìlosti. Úkony, které jejich vìku a 
schopnostem nejsou pøimìøené, za nì dìlají jejich rodièe.

Možná se nìkomu vnucuje otázka, jak se pozná, že nìjaký právní úkon 
je schopnostem dítìte pøimìøený. Odpovìï není vùbec jednoduchá a 
ve sporných pøípadech by to øešil soud. A ten by zjiš�oval, zda si dítì 
bylo vìdomo v plném rozsahu dùsledkù svého jednání a zda „vìdìlo, co 
dìlá.“

Statutární orgán

Jak je to s právnickými osobami? Jak ty èiní právní úkony? Junák má 
padesát tisíc èlenù, asi nemùžou smlouvu postupnì podepsat všichni. 
Za právnickou osobu musí dìlat právní úkony nìjaký orgán. A tak zákon 
zavádí pojem statutární orgán. Struènì øeèeno je to ten, kdo dìlá 
právní úkony jménem právnické osoby. Kdo je statutárním orgánem, to 
stanoví pøímo zákon, nebo k tomu zmocní statut, stanovy, zakládací 
listina nebo nìjaký jiný „základní dokument“ organizace. Zákon stanoví, 
že statutárním orgánem spoleènosti s ruèením omezeným (eseróèka) 
je jednatel, statutárním orgánem nadace je správní rada. A zákon 
stanoví, že statutárním orgánem obèanského sdružení je ten, koho urèí 
stanovy obèanského sdružení. Stanovy Junáka kupøíkladu urèují, že 
statutárním orgánem je starosta.

Statutární orgán je ten, kdo mùže jménem právnické osoby èinit 
veškeré právní úkony. Za právnickou osobu ale mohou èinit právní 
úkony i jiní její pracovníci nebo èlenové, pokud je to stanoveno ve 
vnitøních pøedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich 
pracovnímu zaøazení obvyklé. To pøímo øíká zákon. Jistì se zase 
mùžeme ptát, co je „obvyklé“. Je asi obvyklé, že koupit rohlíky (jménem 
skautského støediska a na jeho úèet) mùže prakticky kdokoliv - i dìti. 
Nájemní smlouva na nemovitost (klubovnu) už by asi mohla být sporná. 
A pøípadný spor by opìt rozhodoval soud.

Statutární
orgán
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Organizace Junáka 
a vnitøní právní pøedpisy

…té chvíli už se rozhodnì nedalo øíkat veèer, už dávno odbila desátá i 
jedenáctá a ve tváøích delegátù X. Valného snìmu Junáka již byla jasnì 
patrná únava z dlouhého jednání.  Ve vsetínském spoleèenském sále 
se právì rozhodovalo o nejzásadnìjších možných zmìnách, které se 
tak èi onak dotknou celého hnutí od nejmenšího vlèete po Svojsíkùv 
oddíl, o zmìnách Stanov Junáka - svazu skautù a skautek ÈR…

V onu sobotu 20. øíjna 2001 (tedy spíše až v nedìli 21. øíjna nad ránem) 
nakonec k usnesení došlo a po úmorném jednání byla nakonec zásadní 
novela Stanov Junáka - svazu skautù a skautek ÈR pøijata a pozdìji po 
krátkých prùtazích i akceptována Ministerstvem Vnitra ÈR, èímž padla 
poslední pøekážka zásadní zmìny ústøedních orgánù Junáka.

Nastalo období, kdy je nutné novým Stanovám- Junáka  svazu skautù a 
skautek ÈR pøizpùsobit také všechny øády a smìrnice, které na nì jako 
dokumenty menší právní síly navazují a vzhledem k tomu, že rozumnou 
novelu øádu nesepíše jeden èlovìk za jedno odpoledne, ale jde o 
komplikovaný a dlouhý proces, není ještì dnes vìtšina øádù patøiènì 
novelizována. Rozeberme tedy spoleènì s naším „natvrdlým“ razítkem 
podrobnì Stanovy - Junáka svazu skautù a skautek ÈR a Volební øád, 
které jsou aktuální a pro chod organizace zcela zásadní, a zároveò si 
vysvìtleme základy organizaèní struktury Junáka a nejdùležitìjší 
funkce pro život støediska i celé organizace. O dalších øádech se 
zmíníme jen okrajovì. A mimochodem  dál už budeme místo „Stanovy 
Junáka - svazu skautù a skautek ÈR“ psát jenom „Stanovy“. Razítko, 
bude ti jasné, o kterých stanovách je øeè? 

Tak tedy do toho. Stanovy, jak jistì ví už každé vlèe, jsou 
nejvyšším vnitøním právním dokumentem Junáka, který 
je závazný pro každého èlena hnutí i pro všechny 
organizaèní a výchovné jednotky. Všechny ostatní vnitøní 

dokumenty organizace (øády, smìrnice, usnesení snìmù i rad 
organizaèních jednotek a další) logicky nesmìjí Stanovám odporovat. 

První hlava Stanov obsahuje ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, která øíkají, 
že:

- Junák - svaz skautù a skautek ÈR je dobrovolné, nezávislé a 
nepolitické obèanské sdružení ve smyslu zákona è. 83/1990 Sb. 

To že jsem ze døeva ještì neznamená, že jsem natvrdlé, a vùbec nech si ty fórky
 a pojï radši k vìci!

Hlava I.

Základní 
ustanovení

Proè pitvat 
Stanovy?
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sdružující své èleny a èlenky bez rozdílu národnosti, 
náboženského vyznání, politického pøesvìdèení, rasy nebo jiných 
rozdílù.

- Sídlem Junáka je Praha, Senovážné námìstí 24, 116 47, pùsobnost 
se vztahuje na Èeskou republiku, jednací øeè je èeská, správní období 
je shodné s kalendáøním rokem.

- Základním symbolem Junáka, požívajícím zákonné ochrany 
(ochranná známka registrovaná Úøadem prùmyslového vlastnictví pod 
è. 17031), je lilie s hlavou chodského psa ve štítu na trojlístku.

- Junák je èlenem svìtových organizací skautek WAGGGS (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts - Svìtová asociace 
skautek) a skautù WOSM (World Organization of the Scout 
Movement - Svìtová organizace skautského hnutí) a hlásí se k 
jejich poslání, principùm a metodám. Junák je rovnìž èlenem 
organizace dospìlých skautù ISGF (International Scout and Guide 
Fellowship - Mezinárodní spoleèenství skautù a skautek).

Tady asi není nutný další komentáø, snad jen stojí za povšimnutí, že 
úplný název naší organizace zní „Junák  svaz skautù a skautek ÈR“, 
nikoliv tedy kupøíkladu „Junák  svaz skautù a skautek Èeské 
Republiky“, nebo snad dokonce „Èeský Junák“. Uvnitø organizace se 
také používá jen zkrácený název „Junák“, ale vždy, když nìkde 
uvádíme „úøední“ název, píšeme ho pøesnì podle Stanov. 

Mezinárodní skautské organizace si také zaslouží podrobnìjší zmínku, 
ty však dostanou prostor dále v textu. 

Ne, to rozhodnì neznamená. Kdokoli je èlenem Junáka 
mùže v souvislosti s Junákem lilii používat. Výslovnì mu 
to dovoluje èlánek 17 Stanov (Každý èlen Junáka má 
právo … nosit skautský kroj a užívat skautské symboly.) 
Ochranná známka zabraòuje použití znaku jinou firmou èi organizací. 
Pokud by tì to zajímalo víc - ale moc na to nevypadáš - pøeèti si Øád pro 
ochranné známky Junáka.

Hlava druhá skrývá POSLÁNÍ A PRINCIPY JUNÁKA a tìch si každý 
vùdce musí být náležitì vìdom, pátý bod Stanov øíká:
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, 
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a 

Ještì moment. Znamená ochranná známka, že nesmíme mít lilii bez souhlasu 
nìkoho z ústøedí ani na oddílovém trièku?

Hlava II.

Poslání
a principy
Junáka

Strana 13



tìlesných schopností tak, aby byli po celý život pøipraveni plnit 
povinnosti k sobì samým, bližním, vlasti, pøírodì a celému 
lidskému spoleèenství v souladu s principy a metodami, 
stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-
Powellem a zakladatelem èeského skautingu, prof. A. B. 
Svojsíkem.

Dále Stanovy výslovnì uvádìjí znìní tøí základních principù  
povinností Junáka i skautského slibu a zákona, jejich výklad však 
pøenechejme spíše oboru Myšlenkové základy skautingu a historie a 
spokojme se s tím, že víme, že ve Stanovách jsou základní principy 
zakotveny a jsou tak jednoznaènì závazné pro každého èlena hnutí. I 
kdokoli mimo organizaci si z nich mùže udìlat pøedstavu o zamìøení 
našeho hnutí.

Tøetí hlava obsahuje VÝCHOVNOU METODU JUNÁKA, tedy 
prostøedky, které dobrý vùdce dnes a dennì používá v èinnosti svého 
oddílu (mj. hra, pobyt v pøírodì…), z hlediska organizace staèí vìdìt, že 
je Stanovy uvádìjí, podrobnì se o nich asi budete bavit spíše s 
instruktory Metodiky a Vedení oddílu.

Z hlediska našeho oboru je naopak velmi dùležitou hlava ètvrtá, která 
upravuje ÈLENSTVÍ V JUNÁKU, a kde se o nìm píše:

Èlenem Junáka se mùže stát každý, kdo pobývá na území Èeské 
republiky v souladu se zákonem a souhlasí s posláním, principy a 
výchovnou metodou skautského hnutí.

Razítko! Pøeèti si znovu poøádnì první hlavu: “sdružuje 
své èleny … bez rozdílu národnosti“. Pokud tady nìkdo 
legálnì bydlí, má právo být èlenem Junáka. Jeho 
národnost nebo státní pøíslušnost v tom nehraje žádnou 
roli. POCHOPILO JSI TO?

Èlenství v Junáku je individuální nebo èestné.

Mladší èlenové Junáka jsou èlenové do osmnácti let vìku.
Dospìlí èlenové Junáka jsou èlenové starší osmnácti let, a dìlí se 
na:
- èinovníky, kteøí vykonávají funkci, do níž byli zvoleni nebo 

jmenováni v souladu s vnitøními pøedpisy organizace,

Takže nìjaký Øek, který tady bydlí, se mùže stát èlenem Junáka?

Hlava III.

Výchovná
metoda
Junáka
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-  ostatní dospìlé podporující hnutí,
-  èestné èleny.

Individuální èlenství vzniká odevzdáním závazné pøihlášky, 
zaplacením èlenského pøíspìvku a pøijetím organizaèní jednotkou, 
u které jednotlivec požádal o èlenství.

Individuální èlenství zaniká:
- vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím èlena o ukonèení 

èlenství, nebo úmrtím,
- neregistrováním se èi nezaplacením èlenského pøíspìvku 

nejpozdìji do jednoho roku od termínu,
-   vylouèením (pro jednání, které vážnì porušilo Stanovy Junáka).

Èestné èlenství mùže být udìleno pouze jednotlivcùm, podmínky 
stanoví Náèelnictvo Junáka.

V zásadì ano, jen s vyluèováním èlenù je to ponìkud 
složitìjší, zejména u dospìlých (pokud neodejdou sami) 
musí rozhodnout Výkonná rada Junáka a její rozhodnutí 
musí pøezkoumat Rozhodèí a smírèí rada Junáka, o 
kterých si povíme pozdìji. 
Ještì pozor na pojmy, skautem se teoreticky mùžeš stát 
lecjak a leckdy (tøebas pivním), pod pojmem skaut mají 
rùzní lidé rùzné pøedstavy a nìkdo by možná protestoval 
proti faktu, že jedinì èlen Junáka je pravým skautem, z 
právního hlediska vše výše uvedené platí pouze pro èleny 
naší organizace - Junáka.

Pátá hlava popisuje PRÁVA A POVINNOSTI èlenù Junáka, a to takto: 

Každý èlen Junáka má tato práva:
- podílet se na èinnosti Junáka,
- nosit skautský kroj a užívat skautské symboly,
- být informován o všech závažných skuteènostech, souvisejících 

s èinností Junáka,

Já jsem ponìkud jednodušší a chápu to tedy takhle, skautem se stanu, když odevzdám pøihlášku, nìjaká 
organizaèní jednotka mì pøijme a já zaplatím registraèní poplatek. Do osmnácti let vìku budu mladším 
èlenem, pak automaticky dospìlým (to už ale budu mít gumièku pìknì ošoupanou) a pokud budu 
zvoleno nebo jmenováno do nìjaké funkce budu èinovníkem. Èlenem Junáka pøestanu být, pokud samo 
odejdu, pokud nezaplatím pøíspìvek ani rok po termínu nebo pokud mì za nìco vylouèí. Je to tak 
správnì?

Hlava V.

Poslání
a principy
Junáka
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Hlava VI.

Organizaèní
struktura

Junáka
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- získávat skautskou kvalifikaci podle svých schopností,
- podávat návrhy, pøipomínky a stížnosti.

Každý dospìlý èlen Junáka má právo být volen nebo jmenován do 
funkcí v Junáku, nebo být povìøován úkoly v souladu se svou 
kvalifikací a dalšími vnitøními pøedpisy a rozhodnutími Junáka.

No ty asi tìžko, nevím, kdo by volil takové „hlupouèké“ 
razítko, ale pokud bys jako èlen Junáka dosáhlo potøebné 
kvalifikace a Valný snìm Junáka Tì zvolil (jak si povíme 
dále), teoreticky to možné je.

Funkèní období èi mandát èinovníkù Junáka, nestanoví-li vnitøní 
pøedpisy jinak, konèí:
- odstoupením, tj. dobrovolným zøeknutím se funkce,
- rozhodnutím orgánu, který èinovníka zvolil nebo jmenoval,
- zvolením nebo jmenováním nového èinovníka do funkce,
- ukonèením èlenství v Junáku.

Èinovníci, a delegáti jimi zvolení, mají právo volit na snìmech 
organizaèních jednotek a na Valném snìmu Junáka. Mají rovnìž právo 
navrhnout svolání mimoøádného snìmu nebo se pro jeho svolání 
vyslovit.

Èlenové Junáka jsou povinni respektovat poslání, principy a 
metody skautského hnutí, složit skautský slib a øídit se jím, dále 
pak musí být registrováni a platit èlenské pøíspìvky (s výjimkou 
èlenù èestných).

Èinovníci jsou povinni seznámit se s povinnostmi plynoucími z jejich 
funkce a plnit je odpovìdnì a jak nejlépe dovedou, vzdìlávat se a 
peèovat o rozvoj své osobnosti. Èinovníci, jimž byla svìøena výchova 
mládeže, jsou povinni vychovávat ji v duchu základních principù 
skautského hnutí.

Tady asi není pøíliš co vysvìtlovat, to musí chápat i naše razítko. 

Oblíbeným odstavcem našeho oboru je Hlava šestá pojednávající o 
ORGANIZAÈNÍ STRUKTUØE JUNÁKA. Øíká se v ní v zásadì toto:

Organizaèní struktura Junáka se skládá z jednotek ZÁKLADNÍCH, 
VYŠŠÍCH a ZVLÁŠTNÍCH a z Junáka jako celku. 
Junák jako celek je obèanské sdružení ve smyslu Zákona o 

Ehm… zeptám se trochu jako proslulý pan Hujer… Mohlo bych tedy 
I já být náèelníkem, kdybych… 



sdružování obèanù a je právnickou osobou ve smyslu 
Obèanského zákoníku. Junák jako celek smí být zrušen jen 
rozhodnutím Valného snìmu. Zakládání, sluèování, dìlení a rušení 
ostatních jednotek organizaèní struktury upravují vnitøní pøedpisy 
Junáka. Junák jako celek je spravován ústøedními orgány (o kterých se 
dovíme dále).

Vyšší organizaèní jednotky jsou Junácké kraje a okresy. Ty svou 
pùsobností zpravidla odpovídají krajùm a bývalým okresùm, jak je 
známe ze zemìpisu. Platí, že kraj spravuje nìkolik okresù a je jim 
fakticky nadøízen. Okres je pak dále nadøízen základním 
organizaèním jednotkám. Vzhledem ke krátké tradici krajù, však 
zatím tyto neplní vždy na 100% úlohy jim pøidìlené, ale postupnì se 
zabíhají. Junácké kraje i okresy mají velmi podobný systém správních 
orgánù.
Nejvyšším orgánem každé jednotky je její snìm, který mùže 
rozhodovat o všem v rámci dané jednotky, co není upraveno 
pøedpisy ústøedních orgánù a zároveò volí další orgány jednotky. 
Prùbìh snìmu je upraven Volebním øádem (na ten ještì pøijde øeè). 
Svolat snìm je však velmi nároèné, a proto je pro období mezi snìmy 
volena rada dané jednotky, která rozhoduje o všech vìcech, které 
snìm nebo pøedpisy ústøedních orgánù neupravily. V jejím èele 
pak stojí tzv. pøedseda rady, který je statutárním orgánem jednotky 
a jeho zástupce  místopøedseda rady.  Složení rady upravují vnitøní 
øády Junáka a zpravidla k nìmu náleží zástupci podøízených jednotek, 
zpravodajové pro rùzná odvìtví èinnosti (zejména výchovní a 
organizaèní), tajemník a hospodáø, popø. pokladník a další.
Hospodaøení vyšší organizaèní jednotky (a všech podøízených) 
pak kontroluje revizní komise pøíslušné jednotky, kterou rovnìž 
volí snìm a která je na radì jednotky zásadnì nezávislá (aby ne, 
když ji má kontrolovat) a jejíž èlenové tudíž samozøejmì nemohou být 
èleny této pøíslušné rady.
Vyšší i základní organizaèní jednotky Junáka mají právní 
subjektivitu, která je odvozena od právní subjektivity zakladatele 
(zpravidla jednotky nadøízené - výjimku tvoøí vztahy kraj-okres, kde 
kraje, jelikož vznikly pozdìji než okresy, nemohou být pro okresy 
zakladateli - zakladatelem okresù i krajù je ústøedí, tedy Junák jako 
celek, støediska pak jsou založena okresy).

Základní organizaèní jednotky Junáka jsou støediska (pozemní 
skauti) a pøístavy (vodní skauti). V zásadì fungují velmi podobnì jako 
okresy a kraje, jen nesmí zakládat žádné další organizaèní jednotky. 
Jejich nejvyšším orgánem je rovnìž snìm (støediska), který také 
volí radu (støediskovou), která „vládne“ mezi snìmy, v jejím èele 
stojí vùdce støediska, který je jeho statutárním orgánem, a jeho 
zástupce. Základní organizaèní jednotky pod sebou pøímo 
sdružují jednotky výchovné, tedy oddíly (roje, smeèky, kluby 
OS…) a potažmo i jednotlivé èleny. Výchovné jednotky na rozdíl od 
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základních i vyšších organizaèních nemají právní subjektivitu 
(nìkde jinde si zevrubnì vysvìtlíme, co to znamená)!!! 
I støedisko má svou revizní komisi.

Zvláštní organizaèní jednotky Junáka také nesmí zakládat další 
organizaèní jednotky a jsou založeny zvláštním statutem, tedy øádem 
schváleným Náèelnictvem, který urèí jejich strukturu øízení, povinnosti 
práva a úkoly. 
Pravomoci a povinnosti jednotlivých organizaèních jednotek i jejich 
èinovníkù pak upravují vnitøní øády (zejména Organizaèní øád, 
Systemizace, Hospodáøský øád, Revizní øád…).

Svojsíkùv oddíl  stojí jako èestná jednotka úplnì 
mimo organizaèní strukturu Junáka. 

Tak jak, razítko, je Ti to zøejmé?

Ty jsi ale hlava, tedy promiò, 
d r ž á t k o  d ì r a v é ,  p r á v n í  
sub jek t i v i t u  i  s ta tu tá rn í  
zastoupení už jsme probrali v 
rozcvièce, koukej si to ještì 
jednou pøeèíst, nebo bude zle.
A pro jistotu Ti ještì zkusím 
z j e d n o d u š e n é  s c h é m a  
organizaèní struktury Junáka 
nakreslit.

Hlava sedmá, která øeší 
Usnášení, závazné pøedpisy a 
rozhodnutí pro èinnost, je 
tìžko smysluplnì zkrátitelná, 
protože sílu a pùsobnost 
vnitøních právních dokumentù je 
zkrátka nutné znát, což na 
druhé stranì není tìžké, 
protože má svou logiku. Nejprve 
si øekneme o tom, jak se v 
Junáku vlastnì hlasuje. 

Hmm… ani moc ne, ale zejména nevím, co je to status… Statoš… no
 ten starobní uragán a právní subje… subjo… no ta subhovadina.  

Hlava VII.

Usnášení,
závazné 

pøedpisy
a rozhodnutí
pro èinnost
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Všechny orgány Junáka se usnášejí zjevným hlasováním, na pøání 
alespoò ètvrtiny pøítomných hlasováním tajným. Rozhoduje 
prostá vìtšina pøítomných za úèasti alespoò poloviny k hlasování 
oprávnìných èlenù pøíslušného orgánu, pokud Stanovy Junáka 
nebo jiné vnitøní pøedpisy èi rozhodnutí nestanoví jinak.

Rozumíš tomu?

No, vidíš, to zjevné a tajné hlasování jsi pochopilo docela dobøe. 
Normálnì se hlasuje tak, že se ví, jak kdo hlasoval. Ale pokud si alespoò 
ètvrtina pøeje tajné hlasování, tak se hlasuje tìmi lísteèky, to je jeden z 
pøípadù, kdy se musí vìtšina podvolit menšinì. Tøi ètvrtiny chtìjí 
hlasovat jen zvednutím ruky, ètvrtina chce lísteèky … a má je! Ale 
vìtšinou rozhoduje vìtšina. Takže když sedí tøeba na radì deset lidí, 
musí jich  být „PRO“ alespoò šest, protože to je vìtšina. Pokud by 
„PRO“ byli ètyøi, dva byli „PROTI“ a ostatní se zdrželi hlasování, tak 
návrh neprošel, protože nebyla vìtšina „PRO“ (i když „PRO“ jich bylo 
víc, než „PROTI“). No a aby rada vùbec mohla hlasovat, musí se jich 
sejít alespoò polovina. Takže když má rada ètrnáct èlenù, musí se jich 
sejít alespoò sedm. Teï už je ti to snad jasné. 
 
Všechny jednotky a orgány Junáka se pøi své èinnosti øídí 
právními pøedpisy a vnitøními pøedpisy a rozhodnutími. Jsou to v 
poøadí podle „právní síly“:
- Stanovy Junáka,
- usnesení Valného snìmu Junáka,
- øády Junáka,
- usnesení Náèelnictva Junáka,
- smìrnice Junáka,
- rozhodnutí Výkonné rady Junáka,
- pokyny a rozhodnutí zpravodajù Výkonné rady Junáka,
- pøedpisy a rozhodnutí orgánù organizaèních jednotek v rozsahu 

jejich pùsobnosti.

To, že pøedpis má vyšší právní sílu znamená, že má pøednost. Kdyby 
napøíklad nastal rozpor mezi Stanovami a nìjakou smìrnicí, tak pravdu 
mají Stanovy, protože mají vyšší právní sílu. Ostatnì taková smìrnice 
by se vùbec nemìla vyskytnout, jak uvidíme dále.

Junák se rovnìž øídí stanovami WOSM a WAGGGS a závaznými 
usneseními jejich orgánù.

No … zjevné hlasování je asi to, že všichni zvednou ruku, jestli jsou pro nebo 
proti, ne? A tajné hlasování to jsou nìjaké lísteèky, co se hází do krabice, že 
jo? Ale ty vìtšiny a poloviny … to mi nedochází.  
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Øády jsou dlouhodobì platné pøedpisy, které v návaznosti na 
Stanovy Junáka urèují hlavní úkoly, práva a povinnosti èlenù, 
jednotek a orgánù Junáka a upravují vnitøní život Junáka.
Øády Junáka schvaluje Náèelnictvo  Junáka a podepisují je 
náèelní dívèího kmene, náèelník chlapeckého kmene a starosta 
Junáka. Výjimkou jsou dva øády: Volební øád Junáka a Jednací øád 
Valného snìmu Junáka. Jelikož tìmi se øídí valný snìm a to je orgán 
nadøízený náèelnictvu, má do toho také co mluvit a mùže tyto øády 
mìnit.

Usnesení Náèelnictva Junáka jsou rozhodnutí, jimiž náèelnictvo 
plní povinnost uloženou mu stanovami, nebo jimi zavazuje své 
èleny, nebo Výkonnou radu Junáka a její èleny, nebo organizaèní 
jednotky èi orgány jím zøízené a jejich èleny. Náèelnictvo tedy 
nemùže „obyèejným“ usnesením úkolovat kohokoliv, ale jen nìkteré 
orgány a èinovníky. Pokud chce pøijmout usnesení závazné pro 
všechny, musí to udìlat formou øádu. (Stejnì tak ve státní správì  
parlament, když chce nìco uložit všem, musí na to schválit zákon.)

Smìrnice Junáka jsou pøedpisy vydávané Výkonnou radou 
Junáka k jejichž vydání byla Výkonná rada Junáka zmocnìna øádem 
Junáka nebo usnesením Náèelnictva Junáka, nebo které podrobnìji 
rozpracovávají ustanovení nìkterého øádu, nebo jimiž Výkonná rada 
Junáka naplòuje jiné své úkoly a jejich platnost je èasovì omezena. 
Výkonná rada tedy mùže (na rozdíl od náèelnictva) úkolovat kohokoliv 
prostøednictvím smìrnic (to jsou taková „vládní naøízení“), ale mùže to 
dìlat jen v pøípadech vymezených stanovami.

Rozhodnutí Výkonné rady Junáka jsou akty, kterými Výkonná rada 
Junáka naplòuje své úkoly a nemají charakter obecného pøedpisu. 
Rozhodnutím výkonné rady je i samostatný právní úkon starosty èi 
místostarosty v rozsahu jejich pravomocí.

Pokyny zpravodajù Výkonné rady Junáka jsou obdobné pøedpisy 
jako smìrnice Junáka, které však schvalují zpravodajové v rozsahu 
svých kompetencí stanovených øády a smìrnicemi (to jsou takové 
„vyhlášky ministrù“). Kupøíkladu zpravodaj pro výchovu èinovníkù mùže 
vydávat pokyny k poøádání vzdìlávacích akcí, jejich hlášení apod. K 
tomu jej totiž zmocòuje Øád pro vzdìlávání èinovnic a èinovníkù 
Junáka. Zpravodajové mohou ve stejném rozsahu èinit i další 
rozhodnutí, která nemají charakter pøedpisu. Tak kupøíkladu zpravodaj 
pro výchovu èinovníkù mùže povolit výjimku na poøádání akce, která 
nesplòuje nìkterou z podmínek øádu.

Pokud pøedpis nebo rozhodnutí nižší síly je v rozporu s pøedpisem 
nebo rozhodnutím vyšší síly, platnost sporné èásti nebo celého 
pøedpisu èi rozhodnutí nadøízený orgán zruší nebo pozastaví. 
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Pøedstavme si tøeba, že støedisková rada pøijala usnesení, že 
vùdcovských zkoušek, které bude poøádat, se mohou zúèastnit i 
uchazeèi, kteøí nemají èekatelskou zkoušku. Takové usnesení je v 
rozporu s již zmínìným Øádem pro vzdìlávání èinovnic a èinovníkù 
Junáka (ØVÈÈJ). To by se samozøejmì vùbec stát nemìlo, ale když už 
se to stane, pak nìjaký nadøízený orgán (v tomto pøípadì okresní rada 
nebo možná zpravodaj VRJ pro výchovu èinovníkù) takové rozhodnutí 
zruší. Mohl by také zrušit jen èást pøijatého usnesení, pokud by v 
jednom usnesení bylo zároveò rozhodnuto, že se zkoušky budou 
poøádat a že se jich mohou zúèastnit i uchazeèi bez ÈZ, staèilo by zrušit 
jeho druhou èást.  

Pokud je nìkteré z ustanovení pøedpisù nebo rozhodnutí v rozporu s 
ustanovením pøedpisu nebo rozhodnutí stejné síly, použije se 
pøednostnì ustanovení, které obsahuje zvláštní úpravu oproti obecné. 
Nelze-li urèit, které ustanovení je obecné a které zvláštní, použije se 
pøednostnì ustanovení pozdìjšího pøedpisu nebo rozhodnutí. Zase pro 
ilustraci, pøedstavme si, že nejprve okresní rada pøijme obecné 
usnesení, že vedením okresních akcí budou povìøováni jen volení 
èlenové okresní rady. To je jistì možné. Jenomže o nìco pozdìji (dalším 
usnesením) povìøí vedením okresního srazu bratra Voøíška, který 
vùbec èlenem ORJ není. Mezi obìma usneseními je zjevnì rozpor, co s 
ním? Povìøení bratra Voøíška je zjevnì pro daný pøípad konkrétnìjší 
(tzv. „zvláštní úprava“), než obecné ustanovení o vedení okresních akcí 
(tzv. „obecná úprava“). Pøednost má tedy usnesení druhé a br. Voøíšek 
povede okresní sraz. Mimochodem, kdyby se nedalo rozhodnout, co je 
„obecné“ a co „zvláštní“, stejnì by ten sraz vedl podle pravidla o 
pozdìjším rozhodnutí.

Pøedpisy a rozhodnutí má právo vykládat orgán, který je pøijal (protože 
ten nejlépe ví, co tím vlastnì myslel) nebo orgán, který je k tomu 
zmocnìn, kupøíkladu ØVÈÈJ stanoví, že jej mùže vykládat i zpravodaj 
VRJ pro výchovu èinovníkù.. 

Další pøedpisy a rozhodnutí mohou vydávat orgány Junáka nebo 
èinovníci, pokud je k tomu zmocní nìkterý z øádù Junáka, ten také 
stanoví rozsah a pùsobnost takového zmocnìní. Kupøíkladu ØVÈÈJ 
stanoví, že vùdce lesní školy mùže stanovit další podmínky pro pøijetí na 
lesní školu. Nebo volební øád stanoví, že okresní rada svolává okresní 
snìm a stanoví poèet jeho delegátù. A mnoho dalších.

No zkusím to, ale jen velmi krátce a dokud nepochopíš, co 
stojí nahoøe, stejnì Ti to nepomùže. Tak to hlasování už je 
snad jasné. A s pøedpisy je to takhle - logicky nejvìtší sílu 
mají Stanovy, které mùže mìnit jen Valný snìm, a to 

 

Já nevím, mám v tom nìjaký hokej, je toho moc, mùžeš mi to øíct èesky?
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dvoutøetinovou vìtšinou, po nich jsou nejsilnìjší Usnesení Valného 
snìmu, na kterých se musí shodnout jen více než polovina jeho 
delegátù. Jim pak jsou podøízeny Øády, které musí pomìrnì složitì 
schvalovat Náèelnictvo a pod nimi pak stojí Usnesení Náèelnictva 
(jako celku, jednotliví èlenové NJ vèetnì Náèelníka a Náèelní v tomto 
smìru nic sami rozhodnout nemohou), která vznikají o poznání 
jednodušší procedurou. Jim pak musí odpovídat Smìrnice, které 
zpravidla z povìøení náèelnictva vydává Výkonná rada Junáka (VRJ). 
Jednotliví zpravodajové VRJ mohou ve svém oboru pùsobnosti  
vydávat Pokyny platné pro celé hnutí. Každá organizaèní jednotka pak 
v rozsahu své pùsobnosti mùže vydávat další pøedpisy, ale závazné 
pouze v rámci své oblasti pùsobnosti, tedy ne pro celé hnutí a rozhodnì 
vždy v souladu s pøedpisy silnìjšími. Logicky zde platí posloupnost síly 
dokumentù podle orgánu, který je schválil (nejsilnìjší jsou pøedpisy 
pøijaté snìmem, pak pøijaté radou a pak jednotlivými zpravodaji). Platí 
zde také posloupnost zøizovatel - zøízený (tedy okres je výš než jemu 
podøízené støedisko, ovšem u krajù je to ponìkud sporné). Na stejné 

úrovni pak má vyšší sílu pøedpis (který se zpravidla nìkde 
nìjak publikuje, platí dlouho a pro hodnì lidí), než 
„obyèejné rozhodnutí“. Takže øád má vyšší sílu, než 
obyèejné usnesení náèelnictva.Je to už jasnìjší?

No, kde není žalobce, není ani viníka, dokud si rozporu nikdo nevšimne, 
tak vìtšinou slabší pøedpis platí, i když je fakticky chybný, a to až dokud 
nìkomu nezaène vadit. V momentì, kdy se na to pak pøijde, ujme se 
vìci “nìkdo shora“ a špatný slabší dokument zruší. Není však zpravidla 
možné jeho platnost zrušit zpìtnì a pokud tím vznikl „prùšvih“ nelze ho 
pøejít a øíct, že vznikl kvùli špatnému pøedpisu, který byl pozdìji zrušen. 
Bylo by pomìrnì složité najít odpovìdnost, ale nakonec by ji asi slízl 
pøíslušný statutární zástupce jednotky, která pøedpis vydala, èi pøímo 
ten, kdo jako jednotlivec pokyn vydal (zpravodaj). Problematická by asi 
byla osobní odpovìdnost za rozhodnutí snìmu.

Hlava osmá mluví o Statutárních orgánech a jednání jménem 
Junáka a jeho organizaèních jednotek.

Každá organizaèní jednotka s právní subjektivitou (a vùbec každá 
právnická osoba podle našich zákonù) má svùj STATUTÁRNÍ ORGÁN 
(dále jen statutáø). Ten je fyzickou osobou (hmatatelným èlovìkem), 
která smí jednat navenek jménem celé organizaèní jednotky. Smí 
za ní podepisovat smlouvy, uzavírat obchody apod. Jakmile on za 

Myslím, že ano. Ale ještì mì nìco zajímá. Zjevnì je teoreticky možné, že 
bude pøijat slabší pøedpis v rozporu se silnìjším. Co se stane, když se na to 
nepøijde, a co když ano, ale potom co tím stihl vzniknout prùšvih?
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organizaci nìco podepíše, je to jakoby s tím souhlasili všichni 
èlenové (proto si ho jako zástupce zvolili). Podepíše-li se jménem 
organizace kdokoli jiný, mùže být platnost takového úkonu 
zpochybnìna (s výjimkou pøípadu, kdy má od statutáøe k jednání 
plnou moc). Dokonce i když statutární orgán provede jménem 
organizace nìco, co podle vnitøních pøedpisù Junáka nesmí, jeho 
jednání je právnì platné (mimo Junáka nikoho nezajímá co øíkají naše 
vnitøní pøedpisy, statutáø je prostì statutáøem), ale pokud tak zpùsobí 
škodu, je povinen ji Junáku nahradit. Pokud však zpùsobí škodu  
rozhodnutím, které mu bylo nadøízeným orgánem uloženo, není za 
ni hnutí odpovìdný.
V Junáku, ale i jinde, je typické, že statutáø má svého zástupce, 
který za nepøítomnosti statutáøe pøebírá jeho pravomoci a jehož 
rozhodnutí má pak naprosto stejnou váhu jako by jej uèinil 
statutáø.
Statutárním orgánem Junáka jako celku je starosta, jmenovaný 
náèelnictvem (viz dále), kterého pøípadnì zastupuje místostarosta. 
U vyšších organizaèních jednotek je to pak vždy pøedseda 
pøíslušné rady (krajské u krajù, okresní u okresù), který má svého 
zástupce  místopøedsedu. U støediska je to jeho vùdce, popøípadì 
kapitán pøístavu u vodních skautù, i tito èinovníci pak mají své 
zástupce.
Ustanovení statutárních orgánù do funkcí na jednotlivých 
úrovních pak upravují Stanovy, Volební øád a 
Systemizace. U zvláštních organizaèních jednotek 
urèí zpùsob ustanovení statutáøe i jeho pravomoci 
statut pøíslušné jednotky.

No, to není tak jednoduché. Obèanský zákoník stanoví, 
že kromì statutárního orgánu mohou jednat jménem organizace „i jiní 
její pracovníci nebo èlenové, pokud je to stanoveno ve vnitøních 
pøedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 
zaøazení obvyklé.“ Pokud by tedy s takovou smlouvou byli všichni 
spokojeni, nic by se nedìlo. Kdyby ji ale nìkdo napadl, musel by 
rozhodnout soud, jestli je obvyklé, aby vùdce oddílu uzavíral nájemní 
smlouvu na táboøištì. V každém pøípadì je dobøe se „sichrovat“ a mít od 

vùdce støediska podepsanou plnou moc. Mimochodem  
vùdce oddílu samozøejmì mùže smlouvu uzavøít svým 
jménem (Já, Josef Vonásek …, uzavírám nájemní smlouvu 
na…), ale pak bude asi mít problém s vyúètováním 
nájemného do táborové pokladny. A ten orgán se jmenuje 
STATUTÁRNÍ, ty trumpeto.

Takže kdo není statusovním orgánem, tøeba vùdce oddílu, nesmí podepsat 
ani nájemní smlouvu na táboøištì? 

  A co má tedy dìlat, aby to bylo správnì?
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Nechat smlouvu na jméno organizace a sehnat podpis vùdce støediska 
na smlouvu, nebo mít od nìj podepsanou plnou moc k podpisu smlouvy. 

Hlava devátá øíká, jaké jsou Ústøední orgány Junáka a jejich 
ustavení:

Ústøedními orgány Junáka jsou:
-  Valný snìm Junáka,
- Náèelnictvo Junáka (NJ) v èele s náèelní dívèího kmene a 

náèelníkem chlapeckého kmene,
-  Ústøední revizní komise Junáka (ÚRK) v èele s pøedsedou,
-  Rozhodèí a smírèí rada Junáka (RSRJ) v èele s pøedsedou,
-  Výkonná rada Junáka (VRJ) v èele se starostou.

Èlenové tìchto orgánù jsou vìtšinou demokraticky zvoleni (nebo 
demokraticky jmenováni ):
- Vìtšina delegátù Valného snìmu je volena „dole“, na okresních 
snìmech. Delegáty Valného snìmu jsou ještì èlenové NJ, ÚRK a 
RSRJ.

- Náèelní dívèího kmene, místonáèelní (zástupkynì náèelní), náèelníka 
chlapeckého kmene a místonáèelníka chlapeckého kmene volí Valný 
snìm stejnì jako pìt dalších èlenek (žen) a pìt dalších èlenù (mužù). 
Pak jsou v náèelnictvu ještì další lidé, o tìch si øekneme dále.

- Sedm èlenù ÚRK volí snìm, ti si pak zvolí pøedsedu.
- Pìt èlenù RSRJ volí snìm, ti si pak zvolí pøedsedu.
- Starostu Junáka z VRJ jmenuje náèelnictvo.

O vyhlášeném výsledku voleb na Valném snìmu Junáka se poøizuje 
notáøsky ovìøený zápis. V pøípadì, že nìkterý z delegátù vznese v 
prùbìhu snìmu námitku proti prùbìhu èi výsledku voleb, rozhodne o 
dalším postupu svým usnesením Valný snìm Junáka. Pokud není 
námitka vznesena do konce snìmu, nemùže již být výsledek voleb 
napaden pozdìji. V praxi to znamená, že se nikdo nemùže pokusit 
zpochybnit výsledek voleb poté, co se snìm rozešel. Kdo nepodal 
námitku vèas, „nech� mlèí navždy“.

Pøíprava a prùbìh voleb se øídí Volebním øádem Junáka, který 
schvaluje NJ a pøedkládá jej k potvrzení Valnému snìmu. Pokud ten 
znìní Volebního øádu nepøijme, musí svým usnesením pøijmout Volební 
øád nový.

Náèelní dívèího kmene (dále jen DK) a místonáèelní DK volí jen 
ženy - delegátky snìmu; náèelníka chlapeckého kmene (dále jen 
CHK) a místonáèelníka CHK volí jen muži - delegáti snìmu. Náèelní 
dívèího kmene je tedy skuteènou reprezentantkou dívèího kmene. A 
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aby mohla ohlídat, že nikdo nebude dívèí kmen utlaèovat, má nìkteré 
zvláštní pravomoci, které uvidíme dále. Analogicky je náèelník 
reprezentantem chlapeckého kmene. Místonáèelní a místonáèelník 
pak jsou od toho, aby své „šéfy“ zastupovali. Všechny ostatní èleny 
ústøedních orgánù volí všichni delegáti a delegátky spoleènì.

Za èleny Náèelnictva Junáka volí snìm pìt žen a pìt mužù. Pokud 
jednìch èi druhých kandiduje menší poèet, zùstávají jejich mandáty 
neobsazené a poèet èlenù Náèelnictva Junáka se tak doèasnì sníží.

Za èleny Ústøední revizní komise Junáka volí snìm sedm èlenù èi 
èlenek Junáka bez ohledu na pohlaví. Pokud je poèet kandidátù nižší 
než sedm, mùže Ústøední revizní komise Junáka kooptovat další èleny 
až na plný poèet.

Za èleny Rozhodèí a smírèí rady Junáka volí snìm pìt èlenù èi 
èlenek Junáka bez ohledu na pohlaví. Pokud je poèet kandidátù nižší 
než pìt, mùže Rozhodèí a smírèí rada Junáka kooptovat další èleny až 
na plný poèet.

Ve volbách jsou vždy zvoleni kandidáti, kteøí obdrželi nejvyšší 
poèet hlasù, a to bez ohledu na poèet tìchto hlasù. Pøi rovnosti 
hlasù snìm rozhodne svým usnesením o tom, kdo z kandidátù má 
pøednost. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky na pøíslušnou 
funkci v poøadí podle obdržených hlasù.

Pokud v období mezi volbami zanikne mandát náèelní DK, pøebírá 
jej místonáèelní DK, její pùvodní mandát místonáèelní tím zaniká. 
Pokud v období mezi volbami zanikne mandát místonáèelní DK, 
Náèelnictvo Junáka zvolí novou místonáèelní ze svého støedu, tím 
zaniká její pùvodní mandát èlenky Náèelnictva Junáka. Obdobnì 
je tomu s mandátem náèelníka CHK, respektive místonáèelníka 
CHK.

Pokud zanikne v období mezi volbami mandát nìkterého z èlenù 
Náèelnictva Junáka, pøebírá jeho mandát náhradník, který je stejného 
pohlaví, obdržel nejvíce hlasù, s pøevzetím funkce souhlasí a nepøestal 
splòovat podmínky pro její výkon. Pokud žádný náhradník splòující tyto 
podmínky není, mandát zùstává neobsazen a poèet èlenù Náèelnictva 
Junáka se tak doèasnì sníží.

Zkusme si tedy pøedstavit, že z nìjakého dùvodu skonèí mandát 
náèelníka (vzdá se mandátu, pøestane být èlenem Junáka, prostì 
jakýkoliv dùvod). Místonáèelník se automaticky stane náèelníkem. 
Nového místonáèelníka zvolí NJ ze svého støedu, tedy nìkterého z 
„obyèejných“ èlenù „povýší“ na místonáèelníka. Tím se uvolní v NJ 
jedno místo a to obsadí ten muž, který mezi kandidáty skonèil ve 
volbách „první pod èarou“. Pokud by už žádný náhradník nebyl, zùstane 
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místo neobsazené, na rozdíl od ÚRK a RSRJ zde tedy není možné 
kooptování (viz dále).

Pokud zanikne mandát nìkterého z èlenù Ústøední revizní komise 
Junáka nebo z èlenù Rozhodèí a smírèí rady Junáka, pøebírá jeho 
mandát náhradník, který obdržel nejvíce hlasù, s pøevzetím funkce 
souhlasí a nepøestal splòovat podmínky pro její výkon. Pokud žádný 
náhradník splòující tyto podmínky není, pøíslušný orgán kooptuje 
nového èlena z øad èlenù Junáka. Tato kooptace nabývá platnosti 
potvrzujícím usnesením Náèelnictva Junáka.

Jestli myslíš kooptování, tak Encyklopedie Universum 
praví: „Kooptace je pøibrání dalšího nebo náhradního 
èlena nìjakého voleného sboru ne volbou, nýbrž 
rozhodnutím jeho volených èlenù.“ Tedy v našich 
podmínkách, pokud nebylo zvolen dostatek èlenù ÚRK 
nebo RSRJ, popøípadì nìkdo z tìchto orgánù odešel a už 

není další náhradník, není nutné svolávat znovu Valný snìm, ale staèí, 
když si stávající èlenové daného orgánu doplní svùj poèet (volí a hlasují 
pouze oni). A ještì mi dovol kontrolní otázku: Kolik èlenù ústøedních 
orgánù tedy volí Valný snìm, dokážeš to spoèítat?

No výbornì, ty mì pøekvapuješ.

Hlava desátá popisuje Valný snìm Junáka:

Valný snìm Junáka (dále jen „snìm “) je nejvyšším orgánem 
Junáka.

Snìm je schopen usnášení, je-li pøítomna alespoò polovina 
oprávnìných delegátù.

Snìm nadpolovièní vìtšinou pøítomných delegátù schvaluje,mìní 
a vykládá Jednací øád Valného snìmu Junáka a øídí se jím pøi svém 
jednání. Návrh Jednacího øádu Valného snìmu Junáka zveøejní 
Náèelnictvo Junáka alespoò 30 dnù pøed snìmem.

Výhradnì snìmu pøísluší tøípìtinovou vìtšinou na snìmu 

Tohle mi zní velmi jasnì, jen nevím, co je to ko…ko…kopytování?

Náèelník, náèelní, místonáèelník, místonáèelní, po pìti èlenech 
Náèelnictva za každý kmen, sedm èlenù ÚRK a pìt èlenù RSRJ. 
Je-li tedy dost kandidátù, pak celkem 26 osob.

Hlava X.

Valný snìm 
Junáka



pøítomných delegátù:
- schvalovat, pøípadnì mìnit stanovy Junáka
- rozhodnout o zániku Junáka nebo o omezení jeho samostatnosti 
èi svrchovanosti.

Snìmu pøísluší volit náèelníky a místonáèelníky, èleny náèelnictva 
(po 5 za každý kmen), èleny Ústøední revizní komise a Rozhodèí a 
smírèí rady Junáka.

Snìm prostou vìtšinou pøítomných delegátù s oprávnìným 
hlasem:
a) schvaluje zprávu o èinnosti a zprávu o hospodaøení pøedloženou 
Náèelnictvem Junáka,
b) bere na vìdomí zprávu Ústøední revizní komise Junáka a zprávu 
Rozhodèí a smírèí rady Junáka,
c) pøijímá usnesení závazná pro všechny èleny a orgány Junáka.

Návrhy usnesení, o nichž snìm hlasuje, mohou pøedkládat pouze:
Náèelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka, Snìm OS, ÚRK a RSRJ ve 
vìcech, které spadají do jejich pùsobnosti, snìmy vyšších 
organizaèních jednotek, krajské nebo okresní rady Junáka (ale ty 
minimálnì tøi spoleènì) a další orgány nebo osoby, které k tomu zmocní 
Jednací øád Valného snìmu Junáka.

Jednací øád mùže dále omezit právo pøedkládat návrhy usnesení, nebo 
vymezit, o kterých usneseních bude snìm jednat.

 Pokud delegát v prùbìhu snìmu dojde k závìru, že pøijetí nìkterého z 
usnesení bylo v rozporu se schváleným Jednacím øádem Valného 
snìmu Junáka, mùže proti takovému postupu podat námitku. Po 
skonèení Valného snìmu Junáka již jeho usnesení nelze napadnout z 
dùvodu, že byla pøijata v rozporu se schváleným Jednacím øádem 
Valného snìmu Junáka.

Delegáty snìmu jsou:
- èinovníci Junáka zvolení organizaèními jednotkami v pomìru k 

poètu jejich èlenù. Jejich poèet urèí Výkonná rada a zpùsob jejich 
volby udává Volební øád. Tìchto delegátù musí být minimálnì 
ètyøi pìtiny 

- èlenové Náèelnictva Junáka, Ústøední revizní komise Junáka a 
Rozhodèí a smírèí rady Junáka.

Každý delegát snìmu má pouze jeden hlas, i když zastává nìkolik 
èinovnických funkcí.
Snìm svolá Výkonná rada Junáka vždy, pokud je splnìna nìkterá z 
tìchto podmínek:
-  povìøí ji tím usnesení Náèelnictva Junáka,
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- uplynulo více než 42 mìsícù od konání posledního øádného 
snìmu,

-  není obsazena funkce jednoho z náèelníkù déle než 30 dnù,
-  písemnì o to požádá alespoò 1/3 delegátù posledního snìmu,
-  písemnì o to požádá alespoò jedna ètvrtina všech èinovníkù Junáka,
- usnesením krajského snìmu o to požádá alespoò 1/3 junáckých krajù, 
nebo
-  Náèelnictvo Junáka po dobu 12 mìsícù nepøijme žádné usnesení
- Náèelnictvo Junáka nepøijme žádné usnesení ve vìci,kterou mu 

Výkonná rada po dobu alespoò šesti mìsícù opakovanì pøedkládala 
k rozhodnutí jako vìc zásadního významu pro hnutí.

Snìm mùže být øádný nebo mimoøádný. Za øádný snìm se považuje 
snìm,na nìmž probìhne úplná volba orgánù Junáka. Øádný snìm se 
koná zpravidla jednou za tøi roky, nejpozdìji však do 42 mìsícù od 
konání posledního øádného snìmu.

V obdobích mezi øádnými snìmy mùže být svolán mimoøádný snìm, 
který má stejné pravomoci jako snìm øádný, s výjimkou úplné volby 
orgánù Junáka, a øídí se stejnými pravidly. Delegáty mimoøádného 
snìmu jsou:
- delegáti, kteøí pøíslušnou organizaèní jednotku zastupovali na 

posledním Valném snìmu Junáka,nebo
- delegáti novì zvolení na snìmu pøíslušné organizaèní jednotky v 

poètu odpovídajícím poètu delegátù na posledním Valném snìmu 
Junáka.

-  O výbìru jedné z tìchto alternativ rozhodne rada pøíslušné jednotky.

V obdobích mezi snìmy mùže Náèelnictvo Junáka vyhlásit 
korespondenèní hlasování o otázkách, které jsou v pravomoci snìmu s 
výjimkou zmìny Stanov nebo rozhodnutí o zmìnì svrchovanosti hnutí. 
Tohoto hlasování jsou oprávnìni se úèastnit èlenové Junáka, kteøí by 
byli oprávnìnými delegáty mimoøádného snìmu. Hlasování se dìje 
písemnì podle smìrnice vydané Výkonnou radou Junáka na základì 
usnesení Náèelnictva Junáka. Pokud se hlasování zúèastní alespoò 
polovina všech oprávnìných osob a vìtšina z nich se vysloví pro pøijetí 
návrhu, je výsledek hlasování po jeho zveøejnìní považován za 
právoplatné usnesení snìmu.

Je, myslím, dùležité si všimnout, že návrh usnesení VS nemùže podat 
jen tak nìkdo a i vlastní svolání snìmu je pomìrnì komplikovanou 
záležitostí. Zajímavá je i možnost korespondenèního hlasování. Prùbìh 
snìmu a voleb je pak blíže upraven i Volebním øádem a Jednacím 
øádem VS.

 

 



Hlava jedenáctá popisuje Náèelnictvo Junáka.

Mezi dvìma Valnými snìmy vládne Junáku Náèelnictvo, které je 
podøízeno jen stanovám a usnesením Valných snìmù. Jen 
Valnému snìmu se také zodpovídá ze své èinnosti (tedy právnì,  
morálnì patrnì nám všem). Jeho èleny jsou:

a)  náèelní a místonáèelní DK,
b)  náèelník a místonáèelník CHK,
c) èlenky a èlenové zvolení Valným snìmem (po pìti za 

každý kmen - celkem tedy deset, pokud je dostatek 
kandidátù),

d)  po jednom zástupci z každého junáckého kraje (celkem 
máme 14 krajù, tedy i 14 zástupcù),

e) náèelní èi náèelník a místonáèelník èi místonáèelní 
kmene OS zvolení na snìmu kmene OS,

f)   hlavní kapitánka èi kapitán vodních skautù.

Èlenové NJ (a totéž platí i pro Ústøední revizní komisi a Rozhodèí a 
smírèí radu Junáka) nesmìjí být zamìstnáni v Junáku nebo kterékoliv z 
organizaèních jednotek, pokud na dobu nezbytnì nutnou neschválí 
dvoutøetinovou vìtšinou NJ výjimku. Pokud se èlen NJ zamìstnancem 
stane, jeho mandát èlena NJ tím zaniká. Stane-li se takto zamìstnaná 
osoba èlenem NJ, musí svùj zamìstnanecký pomìr ukonèit do 3 
mìsícù od pøevzetí mandátu, jinak mandát zaniká. Jinak mùže èlenství 
v NJ skonèit dobrovolným odstoupením, odvoláním Valným snìmem, 
volbou nových èlenù (Valným snìmem, Krajskými snìmy) nebo 
vystoupením dotyèného z Junáka.

K èinnosti Náèelnictva patøí:
- odpovìdnost za naplòování usnesení Valného snìmu Junáka,
- schvalování strategií a koncepcí Junáka,
- urèování smìrù skautské výchovy a kontrola podpory výchovné 

èinnosti v organizaèních jednotkách,
- ustavování metodických skupin pro jednotlivé oblasti skautské 

výchovy a projednávání jejich návrhù,
- projednávání nálezù Ústøední revizní komise Junáka a Rozhodèí a 

smírèí rady Junáka,
- pøijímání dalších usnesení, kterými øídí èinnost svoji a orgánù èi osob jí 

ustavených, jmenovaných èi povìøených.

Výhradnì NJ pøísluší:
- schvalovat øády závazné pro všechny èleny a orgány Junáka,
- schvalovat rozpoèet a plán èinnosti ústøedních orgánù Junáka,
- jmenovat starostu Junáka a Výkonnou radu Junáka, urèit v rámci 
Stanov Junáka meze jejich pravomocí, ukládat jim úkoly a 
kontrolovat jejich plnìní,

- stanovit výši odvodù z èlenských pøíspìvkù pro vyšší organizaè-
ní jednotky a pro ústøedí,
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- rozhodnout o kolektivním èlenství Junáka v jakékoliv organizaci 
nebo o ukonèení tohoto èlenství.

Rozhodnutí jsou vynášena výhradnì prostøednictvím usnesení, 
pøijatých na zasedáních NJ. NJ má i svùj jednací øád.
 
Usnesení je platné, pokud bylo navrženo v souladu s Jednacím 
øádem NJ a pøijato nadpolovièní vìtšinou pøítomných. Pøítomných 
musí být alespoò polovina ze všech èlenù NJ (Má-li tedy náèelnictvo 
celkem 31 èlenù, musí jich být nejménì šestnáct pøítomno a z nich musí 
být alespoò 9 pro.) Náèelník a náèelní mají právo vetovat pøijetí 
usnesení (toto právo se nevztahuje na usnesení o Svolání Valného 
snìmu.) Využije-li náèelník nebo náèelní tohoto práva a v opakovaném 
hlasování, je usnesení pøesto pøijato minimálnì tøemi pìtinami tìch, co 
byli zvoleni na snìmu (náèelní, místonáèelní, náèelník, místonáèelník a 
5 + 5 èlenù), usnesení je platné.

Žádný orgán èi osoba nejsou oprávnìny jednat jménem NJ a 
pøevzít jeho pravomoci, a NJ k tomu ani nemùže žádnou osobu èi 
orgán zmocnit.

Náèelní DK a náèelník CHK svolávají jednání NJ a jednáním pøedsedají 
nebo jejich pøedsedáním povìøují další èleny NJ, a to zpravidla po 
vzájemné dohodì a spoleènì (nedojde-li k dohodì, støídají se v tìchto 
pravomocíc, vždy po šestimìsíèních obdobích, mìøených od 
posledního øádného snìmu, pøièemž zaèíná starší z nich).

Hlava dvanáctá øíká, co je to Výkonná rada Junáka (VRJ), co smí a 
nesmí.

Výkonná rada Junáka pøedstavuje v Junáku výkonnou moc, která 
se øídí Stanovami a Usneseními Valného snìmu a Náèelnictva 
Junáka a tvoøí ji starosta, který je statutárním orgánem Junáka, 
místostarosta, který starostu zastupuje v nepøítomnosti a 5-9 
zpravodajù.

Èlenové VRJ nesmí být v Náèelnictvu a stejnì jako èlenové Náèelnictva 
nesmí být zamìstnanci Junáka, pokud není zamìstnáním pøímo 
èlenství ve VRJ.

Návrh na složení VRJ pøedkládá Náèelnictvu Junáka kandidát na 
starostu a celá VRJ je jmenována spolu se starostou. Jmenuje ji 
Náèelnictvo Junáka. Jedinì jmenováním nové VRJ konèí mandát té 
pøedchozí. Jednotlivé èleny VRJ smí náèelnictvo jmenovat a odvolat 
pouze na návrh starosty.
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VRJ se schází minimálnì šestkrát roènì a každoroènì pøedkládá 
náèelnictvu zprávu o své èinnosti a plán na další období, odpovídá také 
za dodržení rozpoètu Junáka.

Náèelnictvo smí svým usnesením pozastavit nebo zrušit platnost 
libovolného rozhodnutí VRJ, náèelník nebo náèelní samostatnì 
mohou platnost rozhodnutí VRJ pozastavit na 14 dní a do té doby 
musí svolat zasedání Náèelnictva, chtìjí-li platnost dále omezit 
nebo zrušit.
VRJ mùže náèelnictvu pøedkládat ke schválení návrhy 
strategických materiálù, øádù èi dalších usnesení.

VRJ zøizuje pro øešení úkolù jí pøíslušejících odbory nebo komise, 
svìøuje jim úkoly a sleduje jejich plnìní. Do vedení tìchto orgánù 
jmenuje èinovníky, kteøí jí jsou za jejich èinnost odpovìdni.

Starosta øídí èinnost VRJ, jedná jejím jménem a plnì odpovídá za 
její èinnost. Vykonává všechny pravomoci, které jsou svìøeny VRJ 
jako celku; nebo jejich výkonem povìøí další èleny VRJ, pøípadnì jiné 
osoby nebo orgány. Starosta nese plnou odpovìdnost za rozhodnutí, 
provedené v rámci takového povìøení.

Pokud starosta ukonèí výkon své funkce, aniž by byl jmenován 
starosta nový, stává se starostou bez dalšího místostarosta. V 
pøípadì, že by místostarosta funkci nemohl nebo odmítl pøevzít, stává 
se starostou nejstarší ze èlenù VRJ, který je schopen a ochoten funkci 
pøevzít. Pokud žádný takový èlen VRJ není, pøecházejí pravomoci a 
úkoly starosty na staršího z dvojice náèelní DK - náèelník CH. Ten 
neprodlenì zajistí jmenování nového starosty a VRJ.

VRJ rozhoduje o vylouèení dospìlého èlena Junáka.

Jednotliví èlenové VRJ plní úkoly a vykonávají pravomoci, které:
a) jim jsou jako zpravodajùm svìøeny pøíslušnými øády a dalšími 
vnitøními pøedpisy Junáka,
b) spadají do kompetence VRJ jako celku a starosta je 
svìøil do jejich osobní odpovìdnosti.

To je dobrý postøeh, náèelnictvo opravdu pøipomíná 
parlament, který schvaluje zákony, státní rozpoèet, dává 
dùvìru vládì, atd., ale výkonné pravomoci nemá témìø 
žádné  a naopak Výkonná rada pøipomíná vládu, která se musí 
podøizovat vùli parlamentu sepsané v zákonech a usneseních, ale 
rozhoduje o všech operativních vìcech a fakticky státu vládne.

Nápadnì mi to pøipomíná styl vedení našeho státu, neokopèili jsme to tak trošku?
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Pøi detailním pohledu se najde i mnoho jemnìjších podobností, 
napøíklad možnost návrhu zákonù vládou (u nás možnost návrhu øádu 
od VRJ), role starosty Junáka a premiéra a mnoho dalších.
Tato myšlenka - oddìlení moci zákonodárné a výkonné (jak uvidíme 
dále ještì také moci soudní), ale není ani v našem státì pùvodní, 
zmiòuje ji už N. Machiavelli ve svém Vladaøi (období renesance).

Hlava tøináctá mluví o Ústøední revizní komisi Junáka.

Ústøední revizní komise Junáka (dále jen ÚRKJ) reviduje veškeré 
hospodaøení Junáka. O své èinnosti podává zprávu snìmu. V 
mezidobí mezi snìmy podává zprávy Náèelnictvu Junáka a Výkonné 
radì Junáka, ty rovnìž uvìdomí o zjištìných závadách. Náèelnictvo 
Junáka a Výkonná rada Junáka jsou povinny zjednat v rámci svých 
možností nápravu a podat o tom zprávu ÚRKJ ve lhùtì stanovené 
Revizním øádem Junáka.

Jednání ÚRKJ øídí pøedseda, jehož ze svého støedu volí èlenové ÚRKJ. 
Pøedsedu ÚRKJ zastupuje obdobnì zvolený místopøedseda. Z titulu 
své funkce mùže pøedseda ÚRKJ navštìvovat i  zasedání Náèelnictva.

Èlenové ÚRKJ nemohou vykonávat žádnou jinou funkci v ústøedních 
orgánech (aby byli nezávislí), ale mohou mít tøeba nìjakou funkci „dole“ 
na støedisku, okresu apod. Také nesmí být v Junáku zamìstnáni, ani na 
ústøedí, ani kdekoliv jinde. Dùvodem je opìt to, aby je nìkdo nemohl 
nežádoucím zpùsobem ovlivòovat. 

Èinnost ÚRKJ se øídí Revizním øádem Junáka, který schvaluje 
Náèelnictvo Junáka.

Ústøední revizní komise (lidovì revizka) je pro Junáka nìco jako je pro 
Èeskou Republiku Nejvyšší kontrolní úøad, je to orgán závislý jen na 
Valném snìmu (a Revizním øádu schváleném náèelnictvem) a 
kontroluje hospodaøení Junáka jako celku, ale pokud má zájem nebo 
podezøení na nekalosti i hospodaøení jednotlivých organizaèních 
jednotek. Stejnì jako NKÚ je zpravidla velkým strašákem 
všech kontrolovaných od VRJ až pøípadnì po støediska.

V zásadì nebylo. Pokud si najdeme chybu sami, leckdy ji 
lze bez výraznìjších následkù napravit, v momentì kdy 

A proè takového strašáka máme, nebylo by lepší nechat to radši být a 
spolehnout se, že je všechno buï v poøádku nebo to nikdo nenajde?
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chybu najde opravdový NKÚ nebo Finanèní úøad, je zpravidla nadobro 
zle. Navíc pro všechny, kteøí vedou vše tak jak mají, je dobrá revizka 
nadìjí, že pokud odhalí chyby, ukáže na chybující jednotlivce nebo 
jednotlivé organizaèní jednotky a prùšvih (napø. zablokování všech 
dotací pro hnutí, které mùže být vyvoláno drobným daòovým 
nedoplatkem jediného støediska) tak neponese celá organizace.

V Hlavì ètrnácté je psáno o Rozhodèí a smírèí radì Junáka.

Rozhodèí a smírèí rada Junáka (RSRJ) je ústøední orgán Junáka, 
který øeší závažné spory uvnitø organizace a dbá na to, aby orgány 
Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním 
øádem ÈR; stanovami a závaznými rozhodnutími orgánù WOSM, 
WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka; 
Stanovami Junáka, jeho vnitøními pøedpisy a rozhodnutími. RSRJ 
rozhoduje pouze v záležitostech týkajících se vnitøního chodu 
organizace a nevydává nálezy ve vìcech, které jsou ve výluèné 
kompetenci státních orgánù.

RSRJ mùže zrušit usnesení (rozhodnutí) kteréhokoliv orgánu 
Junáka, pokud je v rozporu s pøedpisem èi rozhodnutím vyšší síly. 
Usnesení je zrušeno, pokud RSRJ nerozhodne jinak, dnem vyhlášení 
nálezu. Zruší-li RSRJ ze závažných dùvodù nìkteré usnesení 
(rozhodnutí) se zpìtným úèinkem, rozhodne zároveò o zrušení nebo 
ponechání v platnosti navazujících usnesení (rozhodnutí) a 
provedených úkonù. Dbá pøitom na ochranu práv nabytých v dobré víøe. 
Vìtšinou takové „vadné“ usnesení zruší RSRJ až dnem nálezu, tedy 
pøedpokládá se, že do doby nálezu normálnì platilo. To proto, že rušit 
nìco zpìtnì mùže vyvolat „dominový efekt“.  Co s usneseními, kterým 
není co vytknout, jen to, že se opírala o vadné rozhodnutí nìkoho jiného? 
Pokud se pøeci jenom RSRJ rozhodne zrušit vadné rozhodnutí se 
zpìtnou platností, musí se s tímto dominem nìjak vypoøádat. Dbá pøitom 
zejména na „ochranu práv nabytých v dobré víøe“, tedy aby se neublížilo 
nìkomu nevinnému, kdo se jen øídil usnesením o kterém možná 
nevìdìl, že je špatné.

RSRJ rozhoduje v dobì mezi Valnými snìmy o výkladu stanov a 
usnesení Valného snìmu Junáka. Rozhodnutí o výkladu stanov nebo 
usnesení Valného snìmu Junáka je koneèné a zmìnit je mùže pouze 
Valný snìm Junáka.

RSRJ pøezkoumává každé rozhodnutí o vylouèení dospìlého èlena 
Junáka a mùže je zrušit. Rozhodnutí o vylouèení dospìlého èlena 
Junáka není platné, dokud k nìmu RSRJ nevydá své rozhodnutí.

RSRJ usiluje o to, aby každý spor byl øešen smírnì. Dbá pøi tom, aby jeho 
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úèastníci i další orgány a èinovníci Junáka postupovali v souladu se 
závaznými pøedpisy a v duchu skautského slibu a zákona. RSRJ 
rovnìž dbá na to, aby každý z úèastníkù sporu mìl spravedlivou 
možnost obhájit pøed RSRJ své stanovisko a názor.

RSRJ se pøi svém jednání øídí Øádem Rozhodèí a smírèí rady Junáka, 
který schvaluje Náèelnictvo Junáka. Svá rozhodnutí vydává formou 
nálezu, který musí schválit nadpolovièní vìtšina èlenù RSRJ. Nálezy 
jsou veøejné.

Èlenové RSRJ nemohou vykonávat žádnou jinou funkci v ústøedních 
orgánech Junáka ani být v Junáku zamìstnáni.

Jednání RSRJ øídí pøedseda, kterého ze svého støedu volí èlenové 
RSRJ, zastupuje ho obdobnì zvolený místopøedseda.

RSRJ mùže na svá jednání pøizvat odborníky ke konzultacím nebo 
zøizovat odborné pracovní skupiny.

Obdobné orgány mohou zøizovat snìmy VOJ s pùsobností pro 
pøíslušnou VOJ.

RSRJ pøedstavuje v Junáku poslední složku dìlby moci, jak ji známe z 
demokratických systémù - moc soudní, která dohlíží na dodržování 
legislativních pøedpisù vydaných Náèelnictvem, ale také silou ještì 
vyšší tedy Valným snìmem. Logicky tedy musí být na všech orgánech 
vyjma Valného snìmu nezávislá.

Hlava patnáctá øíká, co je to Jmìní Junáka.

Jmìní Junáka je souhrnný název pro veškerý majetek Junáka jako 
celku i všech organizaèních jednotek. Jeho zdrojem jsou èlenské 
pøíspìvky, výtìžky z akcí poøádaných Junákem a z jeho majetku, 
subvence a dotace, dary, pøíspìvky sponzorù, majetková úèast v 
obchodních spoleènostech a  jiné.

Organizaèní jednotky nabývají svého majetku, jsou povìøovány 
správou majetku Junáka (jako celku) a jsou oprávnìny s tímto 
majetkem nakládat v rozsahu své pùsobnosti, pokud Stanovy 
nestanoví jinak.

Jakékoli nakládání (napøíklad prodej, darování, zøízení zástavního 
práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizaèních 
jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka.

Hlava XV.

Jmìní
Junáka
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Výši èlenských pøíspìvkù stanovují pro své èleny základní organizaèní 
jednotky. Výši odvodù z èlenských pøíspìvkù pro Junáka (jako celek) 
stanoví Náèelnictvo Junáka. Výši odvodù z èlenských pøíspìvkù pro 
vyšší organizaèní jednotky stanoví jejich rady až do výše maxima 
stanoveného Náèelnictvem Junáka.

Náèelnictvo Junáka každoroènì schvaluje rozpoèet ústøedních orgánù 
Junáka a výroèní zprávu o hospodaøení za minulé období. Øádný Valný 
snìm Junáka pak schvaluje hospodaøení ústøedních orgánù Junáka za 
celé pøedchozí období.

Jmìní zrušené organizaèní jednotky pøechází na jejího 
zakladatele, který o nìm rozhodne.

Jednou provždy ne, existují nìjaké odpisy a vyøazování, 
ale souèástí jmìní Junáka se to opravdu stává. To je nejzøetelnìjší, když 
je nìjaká jednotka zrušena. Její majetek si totiž nerozeberou její 
èlenové, ale pøejde na jednotku nadøizenou.

Hlava šestnáctá pak už obsahuje jen Pøechodná a závìreèná 
ustanovení, která již nejsou nijak významná, nebo� upravovala stav do 
prvních voleb Výkonné rady po zmìnì Stanov Valným snìmem, a ty již 
dávno probìhly.

Zkusme se teï podívat na zoubek Volebnímu øádu Junáka. Nebudeme 
ho rozebírat bod po bodu jako Stanovy, ale zkusíme si radìji popsat, jak 
má vypadat pøíprava a prùbìh Volebního snìmu støediska, aby nebyl 
Volební øád porušen.

Na poèátku pøípravy každého snìmu je jeho Svolavatel, tedy rada 
pøíslušného støediska, která snìm svolá. Smí tak uèinit kdykoli, ale musí 
neprodlenì pokud uplynulo minimálnì 42 mìsícù od posledního 
øádného snìmu, pokud byla vyzvána nadøízeným orgánem nebo pokud 
o to požádá alespoò ¼ èinovníkù registrovaných ve støedisku.

V momentì, kdy se tedy dotyèná rada rozhodne uspoøádat snìm, musí 
zvolit jeho termín a místo, a to tak, aby vèas stihla akci technicky pøipravit 
a zároveò vèas informovat všechny delegáty i nadøízenou radu Junáka, 
tedy okresní (popø. krajskou tam, kde již okresy byly zrušeny). Nadøízená 

Chápu tedy správnì, že cokoli získá jakákoli organizaèní jednotka stává se 
jednou provždy souèástí jmìní Junáka?
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rada musí být o snìmu informována 4 týdny pøed jeho konáním.

Delegáty støediskového snìmu jsou všichni èinovníci støediska 
(vùdci oddílù a jejich zástupci, èlenové støediskové rady, èlenové 
revizní komise, èinovníci jiných orgánù registrovaní ve støedisku). 

Nejpozdìji 14 dní pøed snìmem jmenuje støedisková rada 
Kandidátní komisi (KK). Ta je tøíèlenná a jejími èleny by nemìli být 
budoucí kandidáti na funkce (ale striktnì zakázané to není). Mìly by v ní 
být zastoupeny oba kmeny.
KK pak až do jedné hodiny pøed zahájením voleb ústnì èi písemnì 
pøijímá návrhy na kandidáty pro jednotlivé funkce. Návrhy 
vyhodnocuje a pokud shledá chyby (formální èi vìcné) upozorní na nì 
navrhovatele. Je-li návrh vèas opraven, je pøijat, jinak je vyøazen. Pozdì 
podané návrhy se zamítnou.
KK pak vyhotoví kandidátní listiny (seznamy kandidátù) a pøedá je 
poøadateli snìmu, který je vèas poskytne delegátùm.
Na zaèátku snìmu pøednese KK zprávu o své èinnosti a zdùvodní 
všechna vyøazení návrhù. Pak ještì nechá èas pro tzv. Pilné návrhy. 
Podá-li však nìkdo pilný návrh, musí rozumnì zdùvodnit, proè jej 
nepodal vèas. O pøijetí každého pilného návrhu pak hlasuje snìm. 
Ty pøijaté si pak delegáti doplní do kandidátních listin.

Pak už snìm volí tøíèlennou Volební komisi (jednoho èlena smí už 
pøedem navrhnout støedisková rada). Tato komise si pak v ústraní zvolí 
pøedsedu a tajemníka, pøevezme od poøadatele snìmu definitivní 
kandidátní listiny a dále dohlíží na regulérnost voleb.

Volba je vždy dvoukolová a tajná. V prvním kole na svém volebním 
lístku každý zaškrtne dva kandidáty na vùdce støediska a  jednoho 
kandidáta na výchovného zpravodaje svého kmene (chlapci jen 
CHK a dívky jen DK). Do druhého kola pak postupuje jen jeden 
kandidát na vùdce støediska za každý kmen s nejvíce hlasy z 
prvního kola a z nich každý delegát zaškrtne jen jednoho. Vùdcem 
støediska se stane èinovník obdrživší více hlasù. Dále volí ve 
druhém kole všichni pøítomní èleny revizní komise, a to tak, že 
zaškrtnou tøi z kandidátù a obdobnì volí èleny støediskové rady 
bez funkce (støedisková rada pøedem rozhodne o jejich poètu - zda 
ètyøi, dva nebo žádného).

Probìhnou-li volby regulérnì, je o tom Volební komisí poøízen zápis a 
výsledek je pøedsedou volební komise zveøejnìn. Tím vzniká mandát 
nové støediskové rady a zaniká mandát té dosavadní. 

U snìmù vyšších org. jednotek je pak situace komplikovanìjší - zvyšují 
se poèty èlenù komisí, prodlužují se lhùty pro jednotlivé úkony, ale 
mechanismus je v zásadì stejný. Samozøejmì se u vyšších orgánù 
stupòují také požadavky na kvalifikaci kandidátù. Ovšem všude platí,  
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není-li kandidát s dostateènou kvalifikací, smí kandidovat i èinovník 
nedostateènì kvalifikovaný.

Ne. Není-li kandidát na vùdce støediska, èi jeho zástupce 
jednotka se zruší. U výchovných zpravodajù by to mìlo 
být obdobnì, ale zpravidla to nakonec nìkdo vezme, 
aèkoli stejnì potom nic nedìlá (takovým se øíká papíroví 
èinovníci - zkrácenì papíráci). Pokud není dost 
kandidátù do revizní komise, je možné nìkoho pozdìji kooptovat, a 
pokud není dost kandidátù na volené èleny støediskové rady, zvolí se 
jich menší poèet.

Ještì si jen velmi v kostce povíme, co upravují další nejdùležitìjší øády 
Junáka.

Organizaèní øád
V nìm jsou vymezeny povinnosti a pravomoci jednotlivých orgánù a 
èinovníkù Junáka. Velmi úzce s ním souvisí tzv. Systemizace.

Disciplinární øád
Je jakýmsi sazebníkem trestù, který øíká, jak smí být potrestáni 
èinovníci Junáka za pøeèiny proti vnitøním pøedpisùm Junáka. 
Nejvyšším trestem je samozøejmì vylouèení z organizace.

Krojový øád
Každému je asi jasné, že vymezuje souèásti skautského kroje, ale 
nesmíme zapomínat ani na krojová oznaèení. 

Hospodáøský øád
Jak je už z názvu zøejmé, upravuje problematiku hospodaøení 
organizaèních jednotek Junáka, a to od ústøedních orgánù až po 
støedisko. Souvisí s ním Smìrnice pro inventarizaci a Smìrnice k 
proplácení cestovních náhrad. 

Revizní øád
Ten øíká, co všechno a jakou formou mají vykonávat revizní komise. Je 
závazný pro všechny od té ústøední až po poslední støediskovou 
revizku. 

Øád Rozhodèí a smírèí rady Junáka
Vymezuje pravomoci, urèuje podmínky a principy a metody jednání a 
rozhodování RSRJ.

Øád pro výchovu a vzdìlávání èinovníkù a èinovnic Junáka 

A co když na nìjakou funkci není kandidát? To pak nìkoho vylosují?

Další øády
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(zkrácenì ØVÈÈJ)
Upravuje èinovnické vzdìlávání, tedy zejména prùbìh a náplò 
vzdìlávacích akcí a kvalifikaèních zkoušek pro èinovníky Junáka.

Významným dokumentem pro souèasnou èinnost organizace je 
iStrategie Junáka do roku 2005, jejíž úèel je asi z názvu zøejmý.

Fungování, pùsobnost, øízení a vlastnì celou existenci Zvláštních 
jednotek Junáka pak upravují tzv. Statuty. Máme napøíklad:
Statut Kmene Oldskautù, Tiskového a distribuèního centra 
Junáka, Hlavního kapitanátu vodních skautù, Svojsíkova oddílu, 
Junácké rezervace Èervený Hrádek, Ústøedního skautského 
archivu, Skautské ochranné služby a Vzdìlávacího støediska 
Gemini.

Pro úplnost ještì uvedu bez bližšího komentáøe nìkolik nejdùležitìjších 
smìrnic Výkonné rady Junáka, které se zásadním zpùsobem dotýkají 
všech èlenù Junáka. Jde zejména o:
- Smìrnici pro registraci
- Smìrnici pro kontroly akcí Junáka
- Smìrnici k identifikaci jednotek Junáka
Mnoho vìcí je pak podrobnìji upraveno v jednotlivých pokynech 
Zpravodajù.

Na závìr této èásti skript bych ještì rád vìnoval nìkolik øádek tøem 
nejvýznamnìjším svìtovým skautským organizacím, jejichž èlenem je i 
Junák.

WORLD ORGANISATION 
OF SCOUT MOVEMENT (WOSM)

Je svìtovou organizací skautù sídlící od roku 1968 v Ženevì (pøedtím 
od roku 1920 do roku 1959 v Londýnì a v letech 1959-68 v kanadské 
Ottawì).
Momentálnì sdružuje pøes 216 milionù skautù a skautek (i dospìlých) 
ve 151 èlenských organizacích.
Sdružuje z každé èlenské zemì jen jednu skautskou organizaci (za ÈR 
je to Junák - svaz skautù a skautek ÈR), popø. jedinou federaci více 
organizací.
Èlenské organizace musí mimo jiné prokázat svou legální existenci a 
èinnost, souhlasit se skautskými principy, zákony, slibem a metodami, 
tak jak jsou uvedeny ve Stanovách WOSM, musí být nezávislé, 
nepolitické a dobrovolné, musí se registrovat a zaplatit pøíspìvky a 
musí oznámit každou zmìnu svých Stanov, než je ratifikována.
Orgány WOSM jsou tøi:
- Svìtová skautská konference, kde má každá èlenská organizace 

nárok na šest zástupcù. Svìtová konference se schází zpravidla 
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jednou za tøi roky a má obdobnou roli jako Valný snìm v Junáku. Je 
tedy vrcholným orgánem, smí upravovat Stanovy hnutí a 
schvalovat dlouhodobé strategie.

- Svìtový skautský výbor, který je výkonným orgánem WOSM. 
Tvoøí jej Generální sekretáø, Pokladník a 12 èlenù volených 
Svìtovou konferencí (vždy na šest let, a to tak, že každé tøi roky je 
obmìnìno 6 èlenù), dále pak èestní èlenové jmenovaní pøed rokem 
1971. Výbor je hlavou WOSM mezi zasedáními a schází se 
minimálnì jednou roènì. Mùže doporuèovat èlenství nových zemí a 
rušit èlenství stávajících.

- Svìtová skautská kanceláø je vlastnì sekretariátem WOSM. V 
jejím èele stojí Generální sekretáø WOSM a jeho zástupci. Skládá 
se z mezinárodního ústøedí a mnoha národních kanceláøí. Mezi její 
úkoly patøí mimo jiné vedení administrativy, kontakt se èlenskými 
organizacemi a zastøešení poøádání významných mezinárodních 
akcí. 

Výbory a kanceláøe WOSM fungují i na regionálních úrovních. 
WOSM spravuje mezinárodní skautské centrum ve Švýcarském 
Kanderstegu.

WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES 
AND GIRL SCOUTS (WAGGGS)

Sídlí od svého založení roku 1928 v Londýnì (ale první svìtová 
konference skautek probìhla již roku 1920). V souèasnosti sdružuje 
pøes 10 miliónù skautek ve 144 èlenských organizacích.

Pracuje na velmi podobných principech jako WOSM  její orgány tvoøí 
Svìtová konference, Svìtová rada, Svìtová kanceláø a regionální 
rady a kanceláøe  obdobnì jako u WOSM, pouze ve Svìtové 
konferenci má každá èlenská organizace jen dva zástupce.

Na rozdíl od WOSM sdružuje jen dívky a ženy! WAGGGS spravuje 
ètyøi svìtová centra (Our Challet  Švýcarsko, Pax Lodge  V. Británie, 
Sangam  Indie, Our Cabana  Mexiko).

INTERNATIONAL SCOUT
 AND GUIDE FELLOWSHIP (ISGF)

Sídlí v belgickém Bruselu. Organizace byla založena roku 1953 jako 
IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts And Guides), v 
roce 1996 pak byla pøejmenována na ISGF. Sdružuje dospìlé skauty 
a skautky èlenských organizací. 
Struktura organizace je obdobná jako u WOSM a WAGGGS.
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Právo

Šmankote, zalistovalo jsem si všemi tìmi stránkami, které se mi chystáš 
nacpat a úplnì jsem z toho zezelenalo a já mám být sytì modré! To se 
opravdu mám snažit všechno pochopit?

Milé razítko, právo je opravdu trochu obtížný oøíšek. A já pøipouštím, 
že k vùdcovské zkoušce by toho staèilo i ménì. Ale snažil jsem se ti 
tady nabídnout vìci, které by se ti mohly hodit i v normálním životì. 
Protože, chtìj nechtìj, každý z nás vstupuje do spousty právních 
vztahù. A je urèitì lepší rozumìt tomu, co se dìje, než se potom jen 
divit. Protože v právu to dodateèné divení moc nepomáhá - neznalost 
zákona neomlouvá! To není jenom lidová moudrost. To je právní 
zásada. A zaèneme milé razítko hned tím nejdùležitìjším pojmem:  

Odpovìdnost
Odpovìdnost v právu dìlíme na dva základní typy: trestnìprávní a 
obèanskoprávní. Ukážeme si je na pøíkladu dopravní nehody, 
kterou jsem, dejme tomu, zavinil. Trestnìprávní odpovìdnost je 
odpovìdnost, kterou mám vùèi spoleènosti za to, že nedodržuji 
dopravní pøedpisy. Za to budu potrestán. Možná jen pokutou, možná 
zákazem èinnosti (øízení motorového vozidla), možná, pokud jsem 
tøeba nìkomu vážnì ublížil na zdraví,  mì i zavøou do vìzení.
Obèanskoprávní odpovìdnost je pak odpovìdnost za škodu, kterou 
jsem zpùsobil. Pokud jsem pøi nehodì rozbil nìkomu auto, musím mu 
zaplatit opravu. Ona to za mì asi zaplatí pojiš�ovna, protože zákon mi 
ukládá, abych se na škodu zpùsobenou provozem auta pojistil. Ale 
pokud jsem neøídil auto, ale jízdní kolo (a pojištìný jsem nebyl), pak 
budu muset sáhnout do vlastní penìženky. 
Každá z tìch dvou odpovìdností má jiný význam i rùzná pravidla, 
probereme si tedy každou zvláš�.

Trestnìprávní odpovìdnost
Trestný èin

Øeknìme si nejprve, proè si vùbec povídat o trestných èinech. 
Pøedevším proto, že trestné èiny jsou „nejvìtší maléry“, které zákon 
zná. Kdo se dopustí trestného èinu, bude potrestán a nìkteré tresty 
mohou být skuteènì velmi tvrdé. Pøedevším je to vìzení, tedy trest 
odnìtí svobody. Soud ale mùže pachateli uložit i další tresty  
napøíklad veøejnì prospìšné práce, propadnutí (zabavení) vìci nebo 
majetku, zákaz èinnosti, pokutu a další. Trest mùže být uložen 
„natvrdo“, tedy nepodmínìnì, nebo mùže být uložen podmínìnì, to 
znamená, že pachatel nemusí do vìzení hned, ale jeho chování je 

Právo

Odpovìdnost

Trestnìprávní
odpovìdnost

Trestný èin
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pozorováno po nìjakou stanovenou dobu. Pokud se v této dobì 
chová dobøe, je podmínka ukonèena; pokud spáchá v této dobì jiný 
trestný èin, je potrestán nejen za nìj, ale musí si odpykat i pùvodní 
podmínìnì uložený trest.
Nìkteré z trestù, tøeba vìzení, lze uložit jedinì za trestné èiny a mùže 
o nich rozhodnout jedinì soud, nikdo jiný. Takže nikdo nemùže být 
uvìznìn, aniž by jej soud uznal vinným ze spáchání trestného èinu. 
Pøedstava, že za jakékoliv porušení zákona lze nìkoho zavøít, je tedy 
zcestná. Na druhé stranì nìkteré sankce, zejména pokutu, lze uložit 
nejen za trestný èin, ale i za jiné neuposlechnutí zákona. O nìkterých 
z nich si povíme v èásti vìnované pøestupkùm.
Trestné èiny se také zapisují do tzv. rejsøíku trestù. Kdo má záznam v 
rejstøíku trestù, nemùže kupøíkladu vykonávat nìkterá povolání 
apod. Lidovì øeèeno „má škraloup“ a „vleèe se to s ním.“ I proto je 
dùležité vìdìt, která porušení zákona jsou kvalifikována jako trestné 
èiny.

O trestných èinech se doèteme pøedevším v zákonì è. 140/1961 Sb., 
trestní zákon v platném znìní.

Stop! Co prosím tì všechna ta èísla a kódy znamenají?

Aha, to mì nenapadlo, že tohle nevíš. Tak „zákon“ 
znamená typ právního pøedpisu. Jinými právními 
pøedpisy jsou napøíklad vyhlášky ministerstev nebo 
naøízení vlády. Jak asi tušíš, tak zkratka è.” znamená 
èíslo. Pak následuje samotné èíslo, které se skládá z 
èásti pøed a za lomítkem. Pøed lomítkem najdeme poøadové èíslo 
pøedpisu, který byl v daném roce vyhlášen. Právì rok následuje za 
lomítkem. Zkratka Sb.” znamená Sbírku zákonù, ve které každý 
pøedpis takto oznaèený najdeme, no ,ale bez toho èísla by to bylo 
trochu zdlouhavé. Název trestní zákon” je vlastnì jméno tohoto 
zákona. Každý zákon se nìjak jmenuje. Tento zákon se tøeba 
jmenuje trestní zákon. Byl už za dobu své existence mnohokrát 
mìnìn neboli novelizován, ale èíslo mu zùstává. Proto toto oznaèení 
doplòujeme dodatkem v platném znìní. Tedy ve znìní poslední 
novely. Snad už je to trochu jasnìjší.

No a koneènì k vìci. Trestný èin je nìjaký skutek nebo nìjaké 
jednání, které je pro spoleènost nebezpeèné a které spoleènost 
hodnì poškozuje nebo ohrožuje. To však není jediná podmínka pro 
trestný èin. Dùležitou podmínkou je to, aby bylo toto jednání jako 
trestný èin oznaèeno v tom už zmiòovaném trestním zákonì.

Ale pozor, ještì nejsme u konce s tìmi podmínkami. Jistì jste 
nìkdy ve škole dali svému spolužákovi pøipínáèek (pro Moravany 
rýsováèek) na židli a pak jste se dobøe pobavili. Tímto jednáním jste 
naplnili podmínku nebezpeènosti, i znaky vašeho skutku najdeme v 

„

„

„
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trestním zákonì pod ublížením na zdraví. Sami však uznáte, že by to bylo 
trochu pøehnané, kdyby taková drsnìjší legrace byla trestným èinem a 
hrozilo by vám za to tøeba vìzení. A proto trestný èin musí být vìtší než 
nepatrné nebezpeènosti. To je samozøejmì velice tìžké posoudit, ale to je 
už na soudu.

Trestný je i pokus trestného èinu. Pokusem potom rozumíme 
takové jednání, které smìøuje ke spáchání nìjakého trestného èinu. 
Nejdùležitìjší je však úmysl pachatele tento èin dokonat, k èemuž však 
nedojde. Takový pokus je pak trestný stejnì jako trestný èin, ke kterému 
pokus smìøoval.

Pøíprava trestného èinu je trestná jen u takzvaných zvláštì 
nebezpeèných trestných èinù. Které to jsou, stanoví trestní zákon.

Podmínky trestní odpovìdnosti
Trestní odpovìdnost èili povinnost strpìt uložení trestu za chování, 

které si spoleènost „nepøeje“, mùže nést pouze fyzická osoba tedy prostì 
èlovìk. Takže pokud si vzpomeneme na úvodní pøíklad nehody, mùžeme 
si ještì nìco demonstrovat. Pokud by tøeba nehodu zavinil øidiè 
pekárenského vozu spoleènosti Houska, s.r.o., ponese trestní 
odpovìdnost øidiè vozu jako fyzická osoba a ne spoleènost Houska, s.r.o. 
jako osoba právnická.

Tato osoba musí být také starší patnácti let. Patnáctým rokem života 
se nabývá trestní odpovìdnost. Trošku se to všechno komplikuje tím, že 
osoba starší patnácti let, ale mladší osmnácti let, je osobou mladistvou, 
která má trestní odpovìdnost èásteènì „zmírnìnou“. Trestné èiny 
mladistvých posuzuje zvláštní k tomu urèený senát soudu. Na prvním 
místì mùže mladistvému uložit rùzná výchovná a ochranná opatøení. 
Pøípadnì až na místì druhém pøichází na øadu opatøení trestní èili tresty, 
které však jsou mírnìjší a nìkteré druhy trestù nelze uložit mladistvému 
vùbec. Plné trestní odpovìdnosti pak nabývá èlovìk v osmnácti letech.

Trestní odpovìdnost nese zásadnì jen osoba, která trestný èin 
spáchala. Tedy èlovìk, který má k tomuto trestnému èinu urèitý vztah, který 
ho spáchal „za použití“ své vùle a svého rozumu. Zkrátka je ve vztahu 
zavinìní k trestnému èinu.

U vìtšiny trestných èinù vyžaduje trestní zákon úmyslné 
zavinìní. Pokud tedy trestní zákon nic o zavinìní neuvádí, požaduje 
úmyslné zavinìní. K trestnosti postaèuje nedbalost, jestliže o ní zákon 
pøímo mluví. Rozdíl v zákonì snadno poznáme. Napøíklad znìní Kdo  
udìlá to a to…bude potrestán odnìtím svobody, zde tedy je nutný úmysl. 
Nìkdy se však slovo úmyslnì objevuje ve znìní skutkové podstaty. Pokud 
zákon  hovoøí: “Kdo, by� i z nedbalosti udìlá to a to…bude potrestán 
odnìtím svobody.”

Pozor, zavinìní neboli spáchání trestného èinu nemusí spoèívat 
pouze v nìjaké aktivní èinnosti tedy v nìjakém konání, napøíklad ve 
støelbì na obì�, ale i v opominutí, ke kterému máme povinnost. Pøíkladem 
opominutí mùže být odložení nemluvnìte matkou. 

Ze zavinìní také vyplývá, že si èlovìk své chování uvìdomuje, že 
k nìmu má nìjaký psychický vztah, že jde o jeho projev vùle a rozumu. 
Èlovìk, který není schopen ovládat své jednání, je nepøíèetný. Dùvodem 
nepøíèetnosti je duševní porucha, pro kterou èlovìk právì své chování 
neovládá. Nepøíèetnost vyluèuje trestní odpovìdnost.

Výjimkou je však situace, kdy si èlovìk takový stav pøivodí sám, 
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nejèastìji asi alkoholem. Pak totiž za èin spáchaný v tomto stavu, tedy v 
opilosti odpovìdnost nese.

Okolnosti vyluèující protiprávnost
Existují ale ještì dvì mimoøádné situace, pøi kterých není èin jinak 

trestný protiprávní. Zkrátka nìjaké jednání, které naplnilo všechny ty 
podmínky trestného èinu, o kterých jsme se doteï bavili, se nepovažuje za 
urèitých okolností za protiprávní. Tedy tyto okolnosti zbavují èin 
nebezpeènosti pro spoleènost, kterou se právì vyznaèují trestné èiny.

Jako první je možné uvést takzvanou krajní nouzi, kdy nìkdo 
odvrací pøímo hrozící vážné nebezpeèí (životu, zdraví, svobodì, 
majetku…). Tímto odvracením nìjakého nebezpeèí  však nesmí být 
zpùsoben tìžší následek, než jaký pùvodnì hrozil. Dále není možné 
odvracet takovým zpùsobem nebezpeèí, pokud toho lze docílit jinak. 
Uveïme si nyní radìji nìjaký pøíklad. Tøeba pøi likvidaci lesního požáru 
blížícího se k vašemu táboøišti znièíte zapùjèené vìci urèené k hašení. Tím 
byste se vlastnì mohli dopustit trestného èinu poškozování cizí vìci a sami 
uznáte, že by to spravedlivé nebylo. Proto tedy nejde o trestný èin. Pokud 
bychom ale nìkomu znièili tøeba Jaguára vozením vody na uhašení 
nìjakého menšího požáru a nezavolali hasièe, tak bychom asi tìžko splnili 
dvì uvedené podmínky. A sice, že situaci nelze odvrátit 
jinak a že jsme nezpùsobili horší následek.

 „I pøes ten pøíklad mi to není úplnì jasné!“

Dobøe, pokusím se teda podmínky krajní nouze shrnout 
ještì jednou. Trestným èinem není jednání, kterého jsme se 
dopustili v takzvané krajní nouzi.
První podmínkou této krajní nouze je existence vážného 
nebezpeèí tøeba životu, zdraví, majetku a podobnì. Druhou 
podmínkou je potom fakt, že toto nebezpeèí pøímo hrozí. 
Nevozíme tedy Jaguárem vodu v dobì, kdy se pouze obáváme, že z 
pøicházející oblaènosti udeøí blesk a založí lesní požár, který bude 
ohrožovat náš tábor. Tøetí podmínkou je to, že nelze toto nebezpeèí 
odvrátit jinak. Tøeba tím uvedeným pøivoláním hasièù. Poslední, ètvrtou 
podmínkou je, že námi zpùsobený následek nesmí být závažnìjší nebo 
horší než jaký hrozil. Pokud jsme teda znièili toho Jaguára za dva miliony 
pøi hašení køoví vedle tábora.

Druhou okolností vyluèující protiprávnost je nutná obrana. To 
zase nìkdo odvrací pøímo hrozící nebo trvající útok a opìt jednáním, které 
by bylo za „normální“ situace trestné.Tento útok opìt smìøuje proti tìm 
takzvaným chránìným hodnotám tedy opìt tøeba proti životu, zdraví, 
svobodì, majetku a podobnì. Nesmíme se ale bránit zpùsobem 

nepøimìøeným útoku. Svou obranou mùžeme pouze útok 
odvrátit. Nepožaduje se však nemožnost odvrácení útoku 
jinak jako u krajní nouze.

 „Uveï to, prosím, opìt na nìjakém pøíkladì.“

Dobøe, vezmìme si napøíklad pøepadení na ulici, kdy ti 
útoèník øekne s pistolí v ruce obligátní vìtu: „Peníze nebo 
život!!!“ Protože ti hrozí smrt, mùžeš klidnì zaútoèit na 
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pachatelovo zdraví tak, abys jeho útok odvrátil. Takže nemusíš ho hned 
zabíjet. Ty ho tøeba zneškodníš úderem do hlavy skautskou holí. V tomto 
pøípadì nedošlo tedy z tvé strany k trestnému èinu ublížení na zdraví. 
Nemáš ale právì na rozdíl od krajní nouze povinnost použít jiných 
možností k odvrácení útoku. Nemusíš tedy utíkat nebo vydávat útoèníkovi 
peníze.

Trestní øízení
Proces, ve kterém dochází k oznámení trestného èinu, jeho 
provìøování, objasòování, vyšetøování, obvinìní podezøelého, 
obžalobì obvinìného, øízení pøed soudem, øízení o odvolání a 
výkonu trestu se nazývá trestní øízení, které je upraveno v zákonì 
è.141/1961 Sb. v platném znìní, o trestním øízení soudním. Policejní 
orgány, státní zastupitelství a soudy se nazývají orgány èinné v 
trestním øízení. 
Stát má prostøednictvím státního zástupce, který pøed soudem hájí 
veøejný zájem, monopol na obžalobu obvinìného. Pokud se stane 
trestný èin nebo na nìj máte podezøení, je nutno ho hlásit policejnímu 
orgánu nebo státnímu zástupci.

Jaký monopol? To kdyby mnì tøeba nìkdo ublížil na døevì, ehm, teda na 
zdraví, budu ho žalovat u soudu a žádat pro nìj spravedlivý trest tøeba 
doživotí, páè pøece jen já nejlépe vím, jak moc to bolelo!!!

Ale razítko, trochu ses nám v návalu vzteku unáhlilo a 
dopustilo se hrubé chyby, kterou èasto slýcháme kolem 
sebe!

Nikdo nemùže žalovat jiného pro trestný èin! Podat obžalobu mùže 
„za stát“, který je garantem ochrany veøejného zájmu, jen státní 
zástupce. Ty mùžeš podat soukromoprávní žalobu (tøeba na náhradu 
škody nebo na vrácení vìci) nebo správní žalobu (proti rozhodnutí 
orgánu státní správy).  

Trestní odpovìdnost v naší èinnosti
Pokud hodnotíme trestní odpovìdnost, musíme mít neustále na 
pamìti všechny ty podmínky, o kterých jsme mluvili. Musí jít tedy o 
pro spoleènost nebezpeèný èin popsaný v trestním zákonì, který 
zavinìnì spáchala fyzická osoba starší patnácti let, která byla v dobì 
spáchání trestného èinu pøíèetná.

Posoudit to, jestli je nìkdo starší patnácti let, by nemìl být problém. 
Horší je zhodnotit vztah k trestnému èinu. Zhodnotit tedy, zda nìkdo 
spáchal trestný èin, zda trestný èin zavinil. Proto stane-li se nìco na 
oddílové akci, není za to automaticky odpovìdný vùdce oddílu.
Soud pøípadnì posuzuje i pøíèetnost pachatele, což je leckdy 
pomìrnì složité.
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Existují v zásadì tøi možnosti - za trestný èin mùže odpovídat:
-  pouze vùdce oddílu, a to i tehdy, pokud na akci nebyl, ale zanedbal 

nìjakou povinnost,
- více osob vèetnì osob mladistvých (napøíklad rádcù) - pak v 

trestním øízení zkoumá podíl zavinìní jednotlivých osob,
-  tøetí osoba, která nemá nic spoleèného s vedením akce (napøíklad 

øidiè nepøimìøenou jízdou zpùsobí zranìní úèastníkovi akce…).

V posuzování trestní odpovìdnosti orgány èinnými v trestním øízení 
bude jistì dùležité, zda vùdce pøedem pouèil dìti o možných 
nebezpeèích a to pro nì pøimìøeným zpùsobem nebo zda pouèil i 
rádce pøed akcí, jejíž vedení jim svìøil. Jistì však existují mnohé 
èinnosti, které svou závažností vyžadují kvalifikovaný dohled a to 
osoby starší osmnácti let, fyzicky zdatné a podobnì…
Další závažnou otázkou je èasové vymezení odpovìdnosti 
vedoucího za svìøené dítì. Vedoucí pøebírá odpovìdnost za dítì 
okamžikem vstoupení do jeho „moci“ (tøeba pøekroèením prahu 
klubovny, pøevzetím dítìte od rodièe pøi srazu na akci…). Proto je 
velice vhodné mít písemný souhlas rodièù s tím, že dítì bude 
chodit z akcí domù samo nebo jinou psanou dohodu, odkdy dokdy 
vùdce za dìti odpovídá.

Dobøe, položím Ti otázku. U nás na táboøe pøipravují døevo na táborák 
skupiny, které vedou leckdy rádci mladší patnácti let. Kdo by nesl trestní 
odpovìdnost v pøípadì, že by došlo k úrazu pøi kácení soušky?

No, razítko, øekl bych, že vìtší „výprava“ na døevo bez 
vedení staršího a zkušenìjšího skauta, je pomìrnì 
riskantní záležitost. Možná úraz zavinil ten, kdo 
skupinku na døevo vyslal nebo kdo byl o výpravì na døevo 
informován, pokud informován vùbec nìkdo byl èi podle táborových 
instrukcí mìl být. Nemusel to tedy být nutnì vùdce tábora, ale tøeba 
rádce. Pokud by však šlo o urèitou samostatnou akci skupinky, o 
které mìl být informován nìkdo z vedení tábora, neponese 
odpovìdnost za úraz nikdo. 
Z Tvého dotazu lze usuzovat na trestný èin ublížení na zdraví s 
nedbalostním zavinìním. Èili odpovìdná osoba o akci vìdìla a s 
pøihlédnutím ke zkušenostem úèastníkù výpravy na døevo bez 
pøimìøených dùvodù spoléhala, že k nièemu nedojde. Nebo o akci ani 
nevìdìla, aè o ní vìdìt mìla èi mohla. 
Nikdo tedy nemùže být odpovìdný za náhodu. Tøeba za to, že se 
skupinka na døevo vydala i pøes zákaz bez ohlášení opouštìt tábor 
nebo že se v lese napøíklad ulomila suchá vìtev a nìkoho zranila!
Vše by tedy bylo na posuzování konkrétního pøípadu soudem, ale 
osobnì Ti radím takovým situacím pøedcházet a nepodceòovat 
dohled nad svìøenci!
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Nìkteré trestné èiny
V této kapitolce bych se rád vìnoval trestným èinùm, které pøicházejí 
v úvahu pøi naší skautské èinnosti, zejména pøi èinnosti vùdce 
skautského oddílu.
Obecnì se bude jednat s nejvìtší pravdìpodobností o trestné èiny 
nedbalostní, ale mohou se objevit i situace, kdy se v naší èinnosti 
vyskytne úmysl spáchat trestný èin.

§ 125  zkreslování údajù o stavu hospodaøení a jmìní
Nepøedpokládám, že by nìkdo tyto dokumenty úmyslnì nièil èi 
falšoval. Ale pozor,  trestné mùže být i nevedení úèetních knih, zápisù 
nebo jiných dokladù. Je proto dùležité vìdìt, co podle zvláštních 
zákonù (zákon o úèetnictví…) musíme vést za dokumenty!

§ 167, 168  nepøekažení a neoznámení trestného èinu
Pokud se hodnovìrným zpùsobem dozvíte o trestném èinu, je Vaší 
zákonnou povinností ho pøekazit a oznámit  samozøejmì jen pokud 
nehrozí Vám èi osobì blízké nebezpeèí. Tohoto trestného èinu se 
mùžete dopustit jen nepøekažením èi neoznámením trestných èinù, 
které ustanovení § 167 a 168 taxativnì vyjmenovávají, ale je jich 
mnoho.

§ 181b  ohrožení a poškození životního prostøedí
Trestné mùže být i nedbalostní poškození pùdy, vody, lesa nebo jiné 
složky životního prostøedí pøedevším porušením zvláštních pøedpisù 
(napøíklad  zákona o ochranì pøírody a krajiny a podobnì).

§ 181g, 181h  neoprávnìné nakládání s chránìnými a volnì 
žijícími živoèichy a planì rostoucími rostlinami

Trestné mùže být i nedbalostní usmrcení, znièení èi „odnesení“ 
(odchycení èi pøesazení)  zvláštì chránìného, ohroženého nebo 
kriticky ohroženého druhu živoèicha nebo rostliny.

§ 187  188a  nedovolená výroba a držení omamných a 
psychotropních látek a jedù, šíøení toxikomanie

Je dùležité vìdìt, že tohoto trestného èinu se nìkdo dopustí i tøeba 
pouhým podáním „jointa“ nìkomu druhému. Doufám, že to není 
problém našich akcí, ale pøeci jen…Pøechovávání omamné nebo 
psychotropní látky pro vlastní potøebu trestné není. Novelou však 
zákonodárce „šikovnì“ vyložil vlastní potøebu „množstvím vìtším než 
malým“, což v praxi èiní nejeden problém.

§ 201 ohrožení pod vlivem návykové látky
Podle tohoto paragrafu mùže být postižen ten, kdo pod vlivem 
návykových látek (alkoholu, drog apod.), Vykonává èinnost, pro 
kterou je tøeba být plnì „pøi smyslech“ (øízení motorového vozidla, 
práce s motorovou pilou apod.) a ohrozí tak život èi zdraví lidí nebo 
zpùsobí znaènou majetkovou škodu. Postaèuje nedbalostní 
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zavinìní.

§ 205  ohrožování mravnosti
Tohoto trestného èinu se mimo jiné dopustí ten, kdo nabízí, 
pøenechává nebo zpøístupòuje osobì mladší osmnácti let 
pornografii. Je docela na posouzení orgánù èinných v trestním øízení, 
zda se v konkrétním pøípadì jedná o pornografické dílo, které je 
ústøedním pojmem tohoto trestného èinu.

 

 Tak to by mì moc zajímalo, co to teda je to pornografické dílo?

No to jsem si mohl myslet…  Ani nyní Ti jako správný 
právník nepodám žádnou pøesnou definici.
Hlavním znakem pornografického díla je vtíravý zpùsob 
podnìcující sexuální pud a který podle pøevládajících 
názorù spoleènosti zøejmì pøekraèuje uznávanou mez 
slušnosti. Obsah takového díla pak mùže být vyjádøen 

slovem, obrazem, písmem a podobnì.
Samozøejmì jde o tìžko definovatelný pojem. Jistì ale nebude každé 
znázornìní nahého lidského tìla pornografickým dílem, i když mùže 
vzbuzovat sexuální vzrušení. Vùbec tìžké je rozeznat pornografii u 
umìleckých dìl, která se obecnì za pornografii vùbec nepovažují. Je 
nutné také pøihlížet ke kontextu díla (tøeba sexuologický vìdecký 
spis).
První odstavec paragrafu o ohrožování mravnosti kvalifikuje 
takzvanou „tvrdou pornografii“, kterou jsou pornografická díla 
zobrazující dítì, projevy neúcty k èlovìku a násilí èi pohlavní styk se 
zvíøetem. U tohoto druhu pornografie není trestné pøechovávání èi 
zpøístupnìní dospìlým osobám, ale rozšiøování.
Druhý odstavec pojednává o „prosté pornografii“, u které je trestné 
jednání vùèi osobám mladších osmnácti let (zpøístupòování, 
pøenechávání…). Taková díla nemohou být volnì na trhu, ale ve 
specializovaných obchodech.

§ 207  neposkytnutí pomoci
Zákon každému ukládá povinnost poskytnout potøebnou pomoc 
osobì, která jeví známky vážné poruchy zdraví èi která je v 
nebezpeèí smrti. Tuto povinnost má každý, pokud tak mùže uèinit bez 
nebezpeèí pro sebe èi jinou osobu. Pozor: vyšší trestní sazba platí 
pro toho, kdo je k takové povinnosti povinen podle povahy svého 
zamìstnání (napøíklad lékaø nebo též zdravotník).

§ 215  týrání svìøené osoby
Obsah tohoto ustanovení je identický s jeho názvem. Otázkou 
samozøejmì zùstává co je to týrání? 
Za týrání se považuje zlé nakládání se svìøenou osobou, což není 
pouze dítì, ale i jakákoliv osoba svìøená do péèe nebo výchovy 
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(osoba nemocná èi tìlesnì nebo duševnì postižená). Zlé nakládání 
;je necitelné a bezohledné chování, které trvá po urèitou dobu. Není 
pøitom nutné, aby vznikly u týrané osoby následky na zdraví.

 Na táboøe máme pro nezbedníky „ muèednický kùl“. Mohl by být považováno 
pøivazování k tomuto kùlu za zlé nakládání-týrání?

Razítko, nevybíráš si zrovna nejjednodušší otázky.
Já osobnì bych si s takovými tresty moc nezahrával. 
Neodsuzuji nìjaké ty „alternativní“ skautské tresty, ale 
je na dobrém oddílovém vùdci, aby rozpoznal možné 
následky, a to nejen fyzické, ale i psychické. Fyzickým 

trestem pøitom nemám na mysli zrovna násilí, ale tøeba sto koleèek 
kolem tábora má jistì u rùzných dìtí rùzné následky. 

§ 217  ohrožování mravní výchovy mládeže
Tohoto trestného èinu se mùže dopustit ten, kdo i z nedbalosti umožní 
vést osobì mladší osmnácti let zahálèivý nebo nemravný život a 
nebo ji vydá nebezpeèí zpustnutí.

Osobnì používám tento argument na dìti, abych jim vysvìtlilo, že 
nemùžem   o prázdninách ležet celý den u vody! 

  Samozøejmì je výklad výše uvedených pojmù pøeci 
jen trochu jiný. Napøíklad zpustnutí znamená zejména 
propadnutí alkoholu èi drogám, prostituce, pohlavní 
nevázanost, soustavné páchání úmyslných trestných 
èinù apod.
Ale pozor - druhý odstavec tohoto paragrafu zakazuje i to, aby nìkdo i 
jen z nedbalosti umožnil osobì mladší osmnácti let hru na hracích 
pøístrojích (hracích automatech), které jsou opatøeny zaøízením, 

které ovlivòuje výsledek hry a poskytuje možnost 
penìžité výhry.

        Co to je za pøístroje?

To jsou klasické hrací automaty, jaké známe z hospod. 
Nejsou to však tøeba šipky, fotbálek nebo kuleèník.

§ 218  podávání alkoholických nápojù mládeži
Tento paragraf zakazuje podávat ve vìtší míøe èi soustavnì alkohol 
osobám mladším osmnácti let. Doporuèuji jim ho nepodávat vùbec! 
Mimo jiné i proto, že jednorázové podání alkoholu sice není trestný 
èin, ale je to pøestupek, za který mùže být uložena pokuta až 3000,- 
Kè.
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§ 223, 224  ublížení na zdraví
Nedbalostním ublížením na zdraví rozumíme zejména porušení 
povinnosti vyplývající ze zamìstnání, povolání, postavení nebo 
funkce uložené podle zvláštního zákona. V tìchto ustanoveních 
nalezneme také to, èemu øíkáme zabití èili nedbalostní zpùsobení 
smrti, správnìji tedy nedbalostní ublížení na zdraví s následkem 
smrti.
Musíme si však uvìdomit, že ublížením na zdraví se nerozumí jen 
poranìní, ale i vyvolání onemocnìní. I toto poranìní nebo 
onemocnìní však musí vykazovat urèitou intenzitu. Tìžko se 
dopustíte tohoto trestného èinu, když zpùsobíte nìkomu nevolnost 
nebo odìrku.
U nedbalosti se zde vyžaduje takzvaná hrubá nedbalost, kterou 
pøedstavuje porušení dùležité povinnosti.

§ 242 , 243  pohlavní zneužívání
Tyto paragrafy uvádím z dùvodù, že není úplnì nepravdìpodobné, 
že se pøi vedení oddílu nemùžeme s nìèím takovým setkat.
Pohlavního zneužívání se dopustí ten, kdo vykoná soulož s osobou 
mladší patnácti let nebo ji jinak pohlavnì zneužije. Spáchá-li však 
tento èin na osobì svìøené nebo pøi tom zneužije její závislosti, hrozí 
mu ještì vyšší trest. Zpùsobem uvedeným v pøedcházející vìtì lze 
tento trestný èin spáchat i na osobì mladistvé.
Možná stojí ještì za pøipomenutí, že násilím nebo pohrùžkou 
vynucený pohlavní styk, je trestný podle  § 241 - znásilnìní.

A vyvozovala by se trestní odpovìdnost v pøípadì, kdyby osoba mladší 
patnácti let s pohlavním stykem souhlasila? 

Tak tato odpovìï bude kupodivu pomìrnì 
jednoznaèná! Projevený souhlas osoby mladší 15 let 
není právnì nijak významný a osoba starší patnácti let 
by byla trestnì odpovìdná za pohlavní zneužívání! 
Výmluva typu „Ale ona mi sama vlezla do postele“ 
nikomu nepomùže. I když je jeden z úèastníkù 
mladistvý, tedy jen „tìsnì“ starší patnácti let, hrozí mu 
nepodmínìný trest až ètyøi roky.

A co když jim obìma ještì nebylo patnáct?

Jak si snad pamatuješ, tak trestnì odpovìdný je èlovìk až v patnácti. 
Takže oba pøímo zúèastnìné trestat nelze. Ale mohla by být 
potrestána osoba, která se o nì mìla starat, tøeba vùdce tábora. 
Trestána by mohla být podle nám již známého § 217  ohrožování 
mravní výchovy mládeže. 
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§247  krádež
Snad nejèastìjší trestný èin, jehož mùžeme být svìdky. Krádeže se 
dopustí ten, kdo si pøisvojí cizí vìc tím, že se jí zmocní, to znamená, 
že ji fyzicky ovládne.

§ 248  zpronevìra
Tohoto trestného èinu se dopustí ten, kdo si pøisvojí vìc, kterou mu 
nìkdo svìøil. Nejèastìji se s ním setkáváme v souvislostech s 
hospodaøením.

Odpovìdnost za pøestupek

Pøestupkem je jakýsi ménì závažný trestný èin. I jeho 
charakteristika je dost podobná. Také jde o nebezpeèné jednání, i 
když ne tak jako trestný èin, a jeho znaky pochopitelnì nenajdeme v 
trestním zákonì. Pøestupky nalezneme v pøestupkovém zákonì 
(zákon è. 200/1990 Sb., o pøestupcích v platném znìní), ale i v jiných 
zákonech, které tyto pøestupky pøímo oznaèují. Tak je tomu v 
paragrafu popisující pøestupky tøeba v zákonì o ochranì pøírody a 
krajiny nebo ve stavebním zákonì a podobnì. 
Už jsme si dokonce ukazovali, že podání alkoholického nápoje 
osobám mladším osmnácti let mùže být pøestupkem, za který je 
možno uložit pokutu do výše 3.000,- Kè. Pøestupkem tedy nazýváme 
zavinìné jednání, které porušuje zájem spoleènosti a je za pøestupek 
oznaèeno pøímo v nìjakém zákonì.
Ještì jeden dùležitý rozdíl mezi pøestupky a trestnými èiny je potøeba 
zmínit. U trestných èinù se v drtivé vìtšinì požaduje úmyslné 
zavinìní, pokud tedy zákon vyslovenì neøíká, že postaèuje 
nedbalost. Kdežto u pøestupkù je to pøesnì opaènì. Èili obecnì se 
vyžaduje nedbalostní zavinìní, pokud zákon nestanoví jinak.
Asi je zapotøebí ještì zdùraznit, že pøestupku se mùže dopustit stejnì 
jako trestného èinu jen fyzická osoba starší patnácti let. To ovšem 
neznamená, že by právnická osoba tøeba nìjaká továrna nemohla 
dostat napøíklad pokutu. Tomu už ale právo neøíká pøestupek, ale 
takzvaný správní delikt.

Cože, co to znamená? Uveï mi prosím nìjaký pøíklad toho správnýho 
delikatesu nebo èeho na junáckém støedisku?

Vidím, razítko, že si už pamatuješ, že støedisko není 
fyzická, ale právnická osoba. To je pro mì dobrá 
zpráva!
Pøíkladem správního deliktu ne žádného správnýho 
delikatesu, za který mùže junácké støedisko vyfasovat tøeba pokutu, 
je porušení daòových nebo hygienických pøedpisù. Pak je zahájeno 
takzvané správní øízení se støediskem napøíklad pøed finanèním 
úøadem nebo hygienickou stanicí. Nejde samozøejmì o pøestupek.

Odpovìdnost
za pøestupek
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S pøestupky se mùžeme setkat v naší èinnosti mnohem èastìji než 
tøeba s trestnými èiny. Utrhneme-li napøíklad nìjakou chránìnou 
rostlinu, asi se tìžko hned dopustíme trestného èinu, ale právì spíše 
pøestupku.
Projednat pøestupek a uložit za nìj sankci, kterou mùže být pouhé 
napomenutí, pokuta, zákaz èinnosti a propadnutí vìci, mohou pouze 
orgány (takzvané správní orgány), kterým to dovoluje zákon. 
Typicky se setkáváme s policií státní èi mìstskou, obecními úøady, 
krajskými úøady, hygienickou stanicí nebo tøeba stráží pøírody.
Pro naši èinnost bude typická situace, kdy nám bude chtít uložit 
pokutu policista nebo strážce pøírody pøímo na místì, kde nás pøi 
pøestupku „chytli“. Tento postup pak nazýváme blokové øízení, o 
kterém se doèteme také v pøestupkovém zákonì. Ten stanovuje i 
nìkolik základních podmínek pro blokové øízení. Možná by nebylo od 
vìci si je zapamatovat, protože si myslím, že neexistuje èlovìk, 
kterému nebyla uložena pokuta v tomto blokovém øízení napøíklad 
dopravním policistou.
V blokovém øízení lze uložit pokutu maximálnì ve výši 1.000,- Kè, 
pokud však nìjaký zákon nestanoví možnost uložit za pøestupek 
pokutu vyšší. Pøestupek, který je projednáván v blokovém øízení 
musí být spolehlivì zjištìn, nepostaèuje domluva a obvinìný je 
ochoten ji zaplatit. Vybírat pokuty v blokovém øízení pak mùže 
pouze k tomu povìøený orgán. Povìøené osoby, napøíklad už 
zmínìný policista èi strážce pøírody, jsou povinny prokázat se 
napøíklad služebním odznakem, uniformou a podobnì.
Další dùležitou vìcí, na kterou je nutno upozornit, je fakt, že se v 
blokovém øízení nelze odvolat. Pokud jsme prostì jednou s pokutou 
souhlasili nebo jsme ji už zaplatili, nemùžeme se proti této blokové 
pokutì dodateènì odvolávat. Máme-li tedy pocit, že jsme se nièím 
neprovinili, mùžeme zaplacení blokové pokuty odmítnout. Tehdy 
probìhne takzvané správní øízení, ve které správní orgán neboli 
nìjaký úøad rozhodne o naší vinì èi nevinì. Pokuty ukládané ve 
správním øízení však mohou být vyšší. Proti prvoinstanènímu neboli 
prostì proti prvnímu rozhodnutí se mùžeme odvolat k odvolacímu 
(nadøízenému) správnímu orgánu. Pøíkladem mùže být odvolání 
proti rozhodnutí obecního úøadu, o nìmž bude rozhodovat vìtšinou 
krajský úøad. Pokud bychom však nebyli spokojeni ani s tímto 
rozhodnutím odvolacího orgánu, máme možnost obrátit se na soud.
Nemùžeme-li však uloženou pokutu zaplatit na místì, aè s ní 
souhlasíme, dostaneme blok na pokutu na místì nezaplacenou.

Obèanskoprávní odpovìdnost

Obèanskoprávní odpovìdností pro naše potøeby bude 
zejména odpovìdnost za škodu. Je to tedy ta odpovìdnost, kterou 
jsme mìli možnost poznat pøi výše zmínìné nehodì, kde 
odpovìdnost za škodu nesl øidiè, který nehodu zpùsobil jako 
takzvaný škùdce. Nejde tedy o odpovìdnost vùèi spoleènosti tedy 

Obèansko-
právní
odpovìdnost 
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státu za porušení nìjakých pøedpisù tak, jak je tomu u odpovìdnosti 
trestní za trestné èiny èi u odpovìdnosti za pøestupek. Hodnì 
zjednodušenì lze øíci, že je státu neboli celé spoleènosti „jedno“, jak 
se škùdce a poškozený øidiè dohodnou na náhradì škody a v jaké 
výši. Záleží mu ale na tom, aby èlovìk neporušoval urèité dopravní 
pøedpisy, jejichž dodržování je dùležité pro chod celé spoleènosti.

Odpovìdnost za škodu
Tak jako odpovìdnost trestní má i odpovìdnost za škodu své 
podmínky. Tìmi jsou:
- porušení právní povinnosti (takzvaný protiprávní úkon) nebo 
událost vyvolávající škodu,

- škoda,
- pøíèinná souvislost mezi prvními dvìma body èili mezi porušením 
povinnosti a zpùsobením škody,

- vìtšinou i zavinìní.

Porušením povinnosti rozumíme porušení nìèeho, co nám ukládá 
zákon, rozhodnutí soudu èi úøadu nebo tøeba i smlouva, k jejímuž 
plnìní jsme se zavázali.
Škoda je pak zase majetková újma neboli tedy ztráta, kterou lze 
vyèíslit penìzi. Jde jednak o škodu skuteènou a o takzvaný ušlý 
zisk a to tehdy, pokud kvùli škodné události nedošlo ke zvìtšení 
majetku. Zkrátka že poškozený øidiè místo vydìlávání penìz v 
zamìstnání, do kterého právì tøeba jel, èekal na policisty a strávil tak 
dvì hodiny.
Tuto odpovìdnost za škodu potažmo obèanskoprávní odpovìdnost 
popisuje zákon è. 40/1964 Sb. v platném znìní, obèanský zákoník.
Nejdùležitìjší bude asi obecná úprava odpovìdnosti za škodu. 
Tedy úprava, která platí tehdy, nepopisuje-li zákon situaci zvláštní, 
jako tøeba v pøípadì odpovìdnosti za škodu na vnesených a 
odložených vìcech, o které si povíme pozdìji.
V zásadì musí být splnìny výše uvedené podmínky èi pøedpoklady. 
Èili porušením povinnosti došlo ke zpùsobení škody  a toto porušení 
má skuteènì za následek vznik hmotné újmy. Napøíklad øidiè 
nepøizpùsobil jízdu stavu vozovky a svým schopnostem tak, jak mu to 
ukládá zákon, a naboural, èímž nìkomu zpùsobil škodu tøeba na 
automobilu èi újmu na zdraví. To by bylo porušení povinnosti uložené 
zákonem, ale existuje i porušení povinnosti uložené na základì 
nìjaké smlouvy. Napøíklad si koupím televizor na splátky. Tím jsem 
uzavøel kupní smlouvu za urèitých podmínek. Tím, že jsem pøestal 
splácet televizi, jsem porušil svou povinnost a odpovídám prodejci za 
škodu, kterou jsem mu tím zpùsobil.
Toto porušení právní povinnosti, škodu i pøíèinnou souvislost mezi 
nimi musí prokázat ten, jemuž byla škoda zpùsobena neboli 
poškozený. Takže poškozený bude muset prokazovat škodu 
napøíklad policejním záznamem èi protokolem o nehodì nebo 
písemnou kupní smlouvou o koupi televizoru.

Odpovìdnost 
za škodu
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Naopak to, že škùdce škodu zavinil, se pøedpokládá. A je na nìm, 
zda prokáže, že škoda, byla zpùsobena úplnì nebo èásteènì bez 
jeho zavinìní. Tøeba že auto poškozené pøi nehodì už bylo pøed tím 
èásteènì poškrábané a podobnì.
Vedle této takzvané obecné odpovìdnosti za škodu existují 
obèanským zákoníkem popisované zvláštní pøípady odpovìdnosti 
za škodu, které mají pøednost pøed touto obecnou.
Pomìrnì složitá, ale pro naši èinnost nejdùležitìjší je odpovìdnost 
za škodu zpùsobenou osobami mladšími osmnácti let neboli 
nezletilými. O té pojednává obèanský zákoník v § 422 a 423, které 
jsou pøesnìji oznaèené jako odpovìdnost za škodu zpùsobenou 
tìmi, kteøí nemohou posoudit následky svého jednání.
Nezletilá osoba odpovídá za škodu, kterou zpùsobila v pøípadì, že si 
následky svého chování mohla uvìdomit a že byla schopna toto 
jednání ovládnout. Spoleènì s ní pak za škodu odpovídá i osoba, 
která nad ní mìla vykonávat dohled. Vše tedy záleží na posouzení 
jakési intelektuální vyspìlosti nezletilého ve vztahu k urèitému 
chování a na zhodnocení náležitého dohledu nad tímto nezletilým.
Napøíklad ètrnáctiletý skaut asi bude odpovídat za škodu 
zpùsobenou ztrátou jemu svìøeného stanu. Naproti tomu nebude ten 
samý skaut už odpovídat za škodu zpùsobenou manipulací s 
motorovou pilou.
Pøi zpùsobení škody na oddílové akci bude poškozený vymáhat 
náhradu škody nejspíše na naší organizaci nebo ještì pøesnìji na 
støedisku, které akci poøádalo. Poøádající støedisko je totiž tøeba na 
táboøe nebo jiných akcích povìøeno jako právnická osoba náležitým 
dohledem nad dìtmi. Dále by mohla požadovat náhradu škody na 
rodièích dítìte jako na jeho zákonných zástupcích. Ti hradí škodu v 
pøípadì, že støedisko náležitý dohled nezanedbalo.
Jistì si pokládáte otázku, jak mùže nìjaká imaginární èili právnická 
osoba vykonávat náležitý dohled, že to jde pouze prostøednictvím 
nìjaké fyzické osoby  vedoucího. Máte pravdu. Také støedisko má 
právní prostøedky na to, aby mohlo uplatnit náhradu škodu vùèi 
vedoucímu, který porušil své povinnosti.

Jak to tedy bude, když napøíklad náš èlen na výpravì nìkomu rozbije okno 
kamenem?

Ano, razítko, to je dobrá otázka. 
Škoda zde nepochybnì je. To uvidíte na majiteli 
hrozícím sukovicí. K porušení povinnosti také došlo. 
Jde ale o to jaké a na jaké stranì.
Bude tedy nutno posoudit, zda byl èlen schopen 
posoudit následky svého chování. Pokud by šlo o tøináctiletého 
skauta, tak je témìø nepochybné, že mohl posoudit následky hození 
kamene do okna. U šestiletého vlèete už to tak jasné nebude. 
Dále se bude posuzovat i dohled vedoucího. Zda dìti pouèil, zda je 
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napomenul, pokud jejich chování vidìl a podobnì.
Škodu zpùsobenou nezletilým, který byl schopen si uvìdomit 
následky svého chování, budou hradit jeho zákonní zástupci, 
nejèastìji tedy jeho rodièe. Škoda však mùže být uhrazena i z 
majetku dítìte, pokud nìjaký má.
Pokud však došlo k zanedbání dohledu, bude muset uhradit škodu 
støedisko, které akci poøádalo. To zase mùže žádat úhradu své škody 
na vedoucím, který zanedbal náležitý dohled.
Pokud škodu neuhradíme poškozenému takzvaným mimosoudním 
vyrovnáním napøíklad tím, že uhradíme fakturu za sklenáøe, mùže 
nás poškozený žalovat o náhradu škody.  

Ze speciálních úprav náhrady škody stojí ještì za zmínku škoda 
zpùsobená na vnesených nebo odložených vìcech. Její úpravu 
najdeme v § 433 a následujících obèanského zákoníku.
Tady je odpovìdnost provozovatele takzvanì objektivní, neboli jeho 
zavinìní škody na vìcech vnesených a odložených se pøedpokládá, 
aby byla „slabší“ strana  zákazník  lépe chránìna. Provozovatel 
ubytovacích služeb nebo èinnosti, se kterou je spojeno odkládání 
vìcí, odpovídá za vìci, které byly pøineseny do prostor, které jsou 
urèeny k ubytování èi odkládání tìchto vìcí. Provozovatel je dále 
odpovìdný za škodu na odložených vìcech na místì k tomu 
urèeném nebo na místì, kam se takové vìci obvykle odkládají.

  Konkrétnì a èesky, prosííím!

Dobøe, opìt se uchýlím k nìjakému pøíkladu. Tøeba 
restaurace je urèitì místem, kde je nutno si vìci odložit. 
Tyto vìci - bundu nebo kabát, tedy mohu odložit na 
vìšák jako na místo, kde se bundy a kabáty odkládají. 
Jistì, ale znáte místa, kde takové vìšáky nemají. Pak si 
mohu bundu dát tøeba na židli èi parapet jako na místa, 

kam se obvykle odkládají v takovém pøípadì. Tedy v pøípadì, že zde 
není vìšák. To vše proto, aby se takové odpovìdnosti provozovatel 
nezbavil tím, že by tøeba vìšák odstranil.
Této odpovìdnosti se nelze zbavit ani všem známým jednostranným 
prohlášením na ceduli typu ZA ODLOŽENÉ VÌCI NERUÈÍME. 
Takové prohlášení je totiž právnì bezvýznamné. Pozor, pokud by se 
však jednalo o upozornìní, že místo pro odkládání vìcí je vyhrazeno 
jinde, pak máme povinnost si dát vìci na takové místo. 
Pøíkladem mùže být návštìva u lékaøe. Pokud vám tøeba bude 
ukraden kabát z èekárny, bude vám muset lékaø škodu uhradit i v 
pøípadì, že v èekárnì je cedule ZA ODLOŽENÉ VÌCI NERUÈÍME. 
Pokud by však byla v èekárnì umístìna cedulka ODKLÁDEJTE SI 
VÌCI NA VÌŠÁK V ORDINACI, lékaø neodpovídá za takovou škodu. 
Lékaø vám totiž místo k odložení vìci poskytl.

I tato odpovìdnost má své meze a to pokud se jedná o 

Vìci
vnesené

èi odložené
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klenoty, peníze a jiné cennosti. V takovém pøípadì odpovídá 
provozovatel do výše 5.000,-Kè. Bez omezení však odpovídá, byla-li 
škoda zpùsobena tìmi, kteøí v provoze pracují.

Pozor, náhradu škody musíte uplatnit nejpozdìji patnáctý 
den po dni, kdy se poškozený o škodì dozvìdìl.

Zastoupení
Zastoupení spoèívá v tom, že zástupce je oprávnìn jednat 

jménem jiného a že ze zastoupení vznikají práva a povinnosti pøímo 
zastoupenému. Možná se ptáte, k èemu je takové zastoupení 
dobré. Pøíklady uvedu u jednotlivých druhù zastoupení.

Zastoupení nejèastìji vzniká na základì zákona, 
rozhodnutím státního orgánu, typicky pak soudu, a nebo na základì 
dohody o plné moci.

Zákonné zastoupení je nutné v pøípadech, kdy fyzická 
osoba není zpùsobilá k právním úkonùm (zpùsobilost k právním k 
úkonùm viz výše). Pøíèinou nezpùsobilosti k právním úkonùm je 
zejména nedostatek vìku nebo rozhodnutí soudu, které zpùsobilosti 
osobu zbavuje nebo zpùsobilost omezuje zejména kvùli nìjaké 
duševní chorobì. Pøíkladem mohou být naše dìti v oddíle, které, jak 
jsme už probírali v právních úkonech, nemají zpùsobilost se 
zavazovat. Musí tak za nì èinit jejich zákonný zástupce, kterým je 
nejèastìji rodiè.

Druhým pøíkladem je zastoupení na základì plné moci. Zde 
mùže být zástupcem jak fyzická tak i právnická osoba. Pokud je 
zástupcem právnická osoba, vzniká právo jednat za jiného logicky 
statutárnímu orgánu této právnické osoby.

Ještì je potøeba upozornit, že, pokud udìluji plnou moc k 
nìjakému písemnému právnímu úkonu, musí být i tato plná moc 
písemná. Písemná musí být také tehdy, chceme-li nìkoho zmocnit 
nejen k jednomu úkonu, ale ke všem právním úkonùm tøeba po 
urèitou dobu vaší nepøítomnosti a podobnì.

Plnou mocí, i když se nám to nemusí moc pozdávat, je tøeba i 
vyslání vlèete do obchodu pro rohlíky. Vlèe sice není plnì zpùsobilé k 
právním úkonùm, ale ke koupi rohlíkù zpùsobilé je a naše vyslání je 
vlastnì ústní plná moc støediska, které napøíklad jako vedoucí akce 
zastupujeme, vlèeti.

Výklad o plné moci by mohl být i delší, ale obecnì lze ještì 
øíci, že zastoupený je vázán jen takovým jednáním 
zástupce, ke kterému ho skuteènì zmocnil. 
Zástupce nemùže tedy zplnomocnìní pøekroèit a musí 
jednat svým jménem.

U nás ve støedisku Tiskárnièka jeden vedoucí oddílu podepsal za støedisko 
nájemní smlouvu na táboøištì a mìl z toho potom prùšvih. Nedala by se tato 
situace øešit plnou mocí?

Zastoupení

Zákonné
zastoupení

Plná moc
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Díky, že jsi mi to pøipomnìlo. Prostì by vedoucí vašeho støediska 
Tiskárnièka jako statutární orgán napsal plnou moc na toho 
vedoucího oddílu, a to zøejmì jen na to konkrétní uzavøení oné 
nájemní smlouvy. Protože jde o písemný právní úkon, musí mít i tato 
plná moc písemnou formu. Pro praktickou ukázku ti takovou plnou 
moc napíšu se smyšlenými údaji.

Plná moc

JUNÁK  svaz skautù a skautek ÈR
Støedisko TISKÁRNIÈKA
IÈO: 10 10 10 10
Sídlem Inkoustová 123/12, 123 45 Razítkov
zastoupené Jiøím Tiskátkem, vedoucím støediska

zmocòuje vedoucího oddílu

Františka Podložku
r.è. 101010/101
trvale bytem Písmenková 121/11, 123 45 Razítkov

k uzavøení nájemní smlouvy na louku pro konání 
letního oddílového tábora.

V Razítkovì dne 1.1.2004 .................
 podpis a razítko

Smlouvy

Smlouva je dvoustranný právní úkon neboli nìjaké jednání dvou 
osob a to fyzických nebo i právnických, které je právnì významné. 
Vìtšina smluv urèitým zpùsobem zakládá nebo mìní vlastnické 
právo nebo jeho èást.

Vlastnické právo je právo vìc držet èili mít ji fyzicky u sebe, užívat ji, 
požívat její plody a vùbec s ní jakkoliv disponovat. Toto vlastnické 
právo vzniká typicky právì na základì kupní nebo tøeba darovací 
smlouvy. Mùže však vzniknout i na základì nìjakého rozhodnutí 
nebo na základì zákona.
Pøíkladem mùže být tøeba koupì stanu rádcem oddílu. Tento rádce 
byl asi touto koupí nìkým povìøen a tudíž jednal v zastoupení za 
støedisko jako za právnickou osobu. Jelikož je to dvoustranný právní 
úkon musí existovat i druhá strana. Tou je v našem pøípadì obchod 
také jako právnická osoba. Touto kupní smlouvou pozbyl obchod jako 
právnická osoba vlastnické právo ke stanu a nabylo ho skautské 
støedisko. Tato kupní smlouva nebude asi ani písemná, ale ústní.

Vzor
plné moci

Vlastnické
právo
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Ještì to trochu promíchám s tím zastoupením. Co by se stalo, kdyby ten rádce 
koupil stan za oddílové peníze jen tak ze svého rozhodnutí?

To je dobrá otázka, na níž je pomìrnì tìžká odpovìï. 
Hlavnì musím pøedeslat, že nemùže jít o oddílové 
peníze, i když s nimi tøeba oddíl hospodaøí. Nìco 
vlastnit mùže pouze fyzická a právnická osoba a ani 
jednou oddíl není. Takže urèitì šlo o støediskové peníze.
Obecnì lze øíci, že pokud nìkdo nemá pøímo plnou moc za osobu, za 
níž jedná, mùže za ní jednat ve dvou pøípadech. Pokud je k 
takovému jednání povìøen nìjakým vnitøním pøedpisem. V 
našem pøípadì by to bylo asi usnesení støediskové rady. Druhým 
pøípadem je jednání, které je vzhledem k pracovnímu zaøazení 
obvyklé. To by v našem pøípadì byl ve støedisku asi hospodáø nebo 
možná i vùdce oddílu, do kterého se stan poøizoval.
Ani jeden z tìchto pøípadù nebyl výslovnì naplnìn, a tak by rádce 
odpovídal za škodu, kterou koupí stanu støedisku zpùsobil. Pokud by 
nebyl zletilý, odpovídali by jeho rodièe.
Naopak by byla asi smlouva uzavøena, kdyby koupil pro svou družinu 
buzolu. To už se totiž dá podøadit pod situaci, že je to k jeho postavení 
obvyklé. Záleží však v koneèné instanci na soudu, který by o tom v 
pøípadì podání žaloby rozhodoval.

Stìžejními normami pro tuto kapitolu je obèanský zákoník 
(zákon è. 40/1964 Sb. v platném znìní) a obèanský soudní øád 
(zákon è. 99/1963 Sb. v platném znìní). Obèanský soudní øád pak 
upravuje proces u soudu v obèanskoprávním øízení. Tedy v øízení 
tøeba o platnosti té kupní smlouvy na stan nebo o náhradì škody.

V obèanském právu si mohou úèastníci upravit vzájemná 
práva a povinnosti vždy smlouvou nebo, chcete-li, dohodou. To platí, 
pokud ovšem zákon takovou dohodu nezakazuje a nebo lze-li ze 
zákona vyèíst, že se od nìj nelze odchýlit.

Kupní smlouva
Kupní smlouva je bezesporu nejbìžnìjší typ smlouvy. 

Kupní smlouvu uzavíráme nìkolikrát dennì, aniž jsme si toho 
vìdomi. Pøíkladem mùže být zakoupení housek nebo novin v 
obchodì.

O kupní smlouvì mluví obèanský zákoník jako o povinnosti 
prodávajícího odevzdat kupujícímu pøedmìt koupì. Kupující je 
zase povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, na které se 
dohodli. 

Má-li prodávaná vìc vady, o kterých prodávající vìdìl, je 
povinen na nì kupujícího upozornit. Pokud se tak nestalo, má 
kupující právo na pøimìøenou slevu, a pokud tato vada èiní pøedmìt 
neupotøebitelným, má též kupující právo odstoupit od smlouvy a tudíž 
pøípadnì žádat zpìt zaplacenou cenu.

Kupní
smlouva
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Nechceš mi pøece namluvit, že když jsme loni na táboøe koupili od místního dùchodce švestièky z jeho 
zahrádky, myslím, že se jmenoval Hujer, šlo o kupní smlouvu?

Tak to Ti tedy, milé Razítko, pøesnì namluvit chci, 
protože skuteènì šlo o kupní smlouvu. Byla uzavøena 
ústnì souhlasnými projevy vùle, které smìøovaly k 
jejímu uzavøení. Za vaše støedisko byla uzavøena tato 
smlouva tím, kdo tento souhlasný projev èinil. Vzhledem 
k jednoduchosti takového právního úkonu by bylo 
zøejmì možné, aby takovou smlouvu uzavøelo klidnì i 
vlèe s panem Hujerem.

Co to blábolíš, jaké projevy, jaké støedisko…?

Ta uvedená situace se švestièkami byla pomìrnì bìžná. Je to 
opravdu tak, jak jsem øekl. Kupní smlouva byla uzavøena tøeba tím 
vlèetem souhlasným projevem vùle. Tedy tím, že švestièky vlèe 
pøijalo a zaplatilo za nì. Druhou stranou pak byl dùchodce Hujer, 
který se smlouvou také souhlasil tím, že švestièky pøedal vlèeti a pøijal 
peníze. 
Prahneš-li však po „dùstojné“ smlouvì, napíšu Ti pomìrnì 
jednoduchý vzor kupní smlouvy na ty švestièky HUJEROVKY. 

Kupní smlouva
Uzavøená mezi:

1. Prodávajícím Janem Hujerem, r.è.101010/101, 
trvale bytem Zapadákov 123/12, 123 11 Vystrkov

a

2. Kupujícím JUNÁKEM  svazem skautù a skautek 
ÈR, støediskem TISKÁRNIÈKA, IÈO: 10 10 10 10, sídlem 
Inkoustová 123/12,    123 12 Razítkov, statutární 
orgán Jan Tiskátko, zastoupená Petrem Vlèetem. 

I.
Pøedmìtem této kupní smlouvy je 5 kg švestièek 
HUJEROVEK, jejichž je prodávající vlastníkem.

II.
Strany této kupní smlouvy se dohodly na kupní cenì za 
pøedmìt uvedený v èl.I. ve výši 78,- Kè.

III.
Kupní cena byla zaplacena pøed podpisem této smlouvy 

Vzor
kupní

smlouvy
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a prodávající její pøíjem potvrzuje. Kromì toho byl 
prodávajícím vydán kupujícímu pøíjmový pokladní 
doklad è.1 na èástku uvedenou v èl.II.

Prodávající si pøedmìt smlouvy pøevzal pøed jejím 
podpisem a tuto skuteènost potvrzuje.

V Zapadákovì dne 1.7.2004

................... ..................
podpis prodávajícího  podpis kupujícího

Písemnou formu ale musí mít hlavnì kupní smlouva, jejímž 
pøedmìtem je nemovitost nebo vyžaduje-li písemnou formu zákon. 
Písemnì se zkrátka uzavírají v praxi všechny dùležité smlouvy, takže 
asi ne na ty švestièky, i když její náležitosti jsou v podstatì stejné. 

Smlouva smìnná
Historicky nejstarším typem smlouvy je smlouva smìnná, pøi níž se 
vymìòuje vìc za vìc bez použití penìz. 
Tato smlouva se v podstatì øídí ustanoveními obèanského zákoníku 
o kupní smlouvì.

Darovací smlouva
V tomto pøípadì dárce pøenechává nìco bezplatnì nebo slibuje 
obdarovanému a ten dar nebo slib pøijímá.
Darovací smlouva vyžaduje písemnou formu, je-li pøedmìtem takové 
smlouvy nemovitost, a je-li pøedmìtem vìc movitá, pak jen tehdy, 
nedojde-li k odevzdání darované vìci a jejímu pøevzetí pøímo pøi 
darování.
Dobrodiní daru však nezbavuje dárce povinnosti obdarovaného 
informovat o pøípadných vadách. Obdarovaný je pak oprávnìn 
takovou darovanou vìc vrátit, má-li vìc vady, na které nebyl dárcem 
upozornìn. Ponìvadž obdarovaný získává vìc bezplatnì, nevznikají 
mu žádné nároky z vad vìci tak, jak by tomu bylo v pøípadì nabytí 
vìci kupní smlouvy.

Inu darovanému koni na zuby nekoukej!

Dárce se mùže také domáhat vìci, pokud se k nìmu 
nebo jeho rodinì chová v rozporu s takzvanými 
dobrými mravy èili urážlivì, bez náležité úcty.
Pro nás jako pro skauty bude docela dùležitá darovací 
smlouva v pøípadì, kdy nám š�ìdrý rodiè chce dát 
nìjaké peníze. Je totiž nutné, abychom tyto peníze 

Smlouva
smìnná

Darovací
smlouva
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nabyli z nìjakého právního dùvodu, kterým bude právì ono darování 
dokladované právì písemnou darovací smlouvou.

Smlouva o výpùjèce
Pøednì je tøeba upozornit, že nejde o smlouvu o pùjèce. Ta se totiž 
týká pùjèky penìz, což považuji v naší èinnosti za ménì èasté.
Smlouvou o výpùjèce se nìkdo (pùjèitel) zavazuje pøedat jinému 
(vypùjèitel) vìc k bezplatnému doèasnému užívání. Ten, kdo má 
vìc vypùjèenou, se zase zavazuje k vrácení pøevzaté vìci.
Vypùjèitel je oprávnìn vìc užívat øádnì a v souladu s úèelem, který 
byl dohodnut nebo ke kterému vìc obvykle slouží. Zároveò je 
povinen vìc chránit pøed poškozením, znièením nebo ztrátou. Není-li 
dohodnuto nìco jiného, nesmí vypùjèitel pøenechat vìc k užívání 
nìkomu jinému.
Vypùjèitel je dále povinen vìc vrátit, jakmile ji nepotøebuje, nejpozdìji 
však do konce dohodnuté doby zapùjèení. Pùjèitel však mùže 
požadovat vrácení vìci i pøed uplynutím této dohodnuté doby v 
pøípadì, že je užívána v rozporu s úèelem, ke kterému slouží.
Pùjèitelem tedy tím, kdo vìc pùjèuje, nemusí být pouze vlastník vìci.

Nájemní smlouva
Nájemní smlouva je pomìrnì složitý a obsáhlý typ smlouvy se 
zvláštní úpravou nájmu bytu, podnájmu bytu, nájmu a podnájmu 
nebytových prostorù, které nejsou upraveny pouze v obèanském 
zákoníku, ale i ve zvláštních normách. Zejména je to zákon è. 
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, který 
doporuèuji k dobrovolnému pøeètení vùdcùm oddílù, které mají 
klubovny v nájmu jako nebytové prostory.

V následujících øádcích nejdete pouze základní práva a 
povinnosti, které vyplývají z tohoto vztahu.

Pronajímatel = osoba, která nám nìco pronajímá, pan majitel nebo 
také pan domácí

- je povinen pøenechat pronajatou vìc nájemci v odpovídajícím stavu, 
tedy ve stavu, ve kterém lze vìc užívat,

- je oprávnìn požadovat pøístup k vìci ke kontrole, zda je tato vìc 
užívána øádnì.

Nájemce = osoba, která si nìjakou vìc pronajímá a tuto vìc užívá, 
napøíklad uživatel neboli nájemce bytu

- je oprávnìn užívat vìc zpùsobem, který je popsán ve smlouvì tedy 
dohodnut s pronajímatelem,

- je oprávnìn dát tuto vìc do podnájmu,
- je oprávnìn provádìt zmìnu na vìci pouze se souhlasem 

pronajímatele,
- je povinen oznámit pronajímateli nutnost oprav, které je pak povinen 
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uskuteènit právì pronajímatel,
- je povinen snášet omezení vyplývající z nutnosti opravy èi údržby 

vìci,
- je povinen peèovat o to, aby na vìci nevznikla škoda,
- je povinen platit nájemné.

U nájmu nemovitostí je tøeba sepisovat smlouvu písemnì.
Zákoník dále pomìrnì obsáhle upravuje skonèení nájmu, nájem bytu 
a podobnì.

Smlouva o ubytování
Smlouvou o ubytování se zavazuje ubytovatel objednateli 
(ubytovanému), že mu poskytne pøechodné ubytování v zaøízení k 
tomu urèeném, a objednatel se zavazuje zaplatit za to zaplatit 
dohodnutou cenu.
Pøedmìtem této smlouvy je tedy závazek poskytnout ubytování, 
který zahrnuje nejen povinnost umožnit užívání ubytovacího 
prostoru, ale i povinnost k èinnosti odpovídající ubytovacím službám 
(napøíklad poskytování stravování…).
Poskytování na pøechodnou dobu odpovídá dobì dohodnuté nebo 
dobì odpovídající povaze ubytovacího zaøízení (tøeba hotel, 
noclehárna, vysokoškolské koleje). 
Podstatnými náležitostmi této smlouvy, která nevyžaduje písemnou 
formu, je pøedevším urèení místa ubytovacího zaøízení, kde má být 
ubytování poskytnuto, cena za ubytování a pøechodný charakter 
ubytování.
Ubytovací øády, které vydal ubytovatel, lze použít k urèení práv a 
povinností stran této smlouvy, ale samozøejmì nemají povahu 
právního pøedpisu, ale povahu smluvního ujednání, na které se 
mùže, ale nemusí pøistoupit. Pøedpokladem je samozøejmì, že se 
objednatel bude mít možnost s takovým øádem seznámit.

Ubytovatel = osoba, která nás ubytovává
- je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k 

ubytování ve stavu zpùsobilém pro øádné užívání a zajistit 
nerušený výkon práv spojených s ubytováním,

- má právo odstoupit od smlouvy pøed uplynutím dohodnuté doby, 
jestliže ubytovaný i pøes výstrahu hrubì porušuje dobré mravy 
nebo jinak hrubì porušuje své povinnosti ze smlouvy. 

Ubytovaný = osoba,  která se ubytovává
- má právo, aby mu ubytovatel poskytl pøechodné ubytování, které je 
pøedmìtem této smlouvy,

- je povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhùtì stanovených 
ubytovacími øády,

- má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, 
spoleèné prostory a používat služby, jejichž poskytování je s 

Smlouva
o ubytování

Ubytovatel
a jeho práva

Ubytovaný
a jeho práva



Strana 62

ubytováním spojeno,
- je povinen užívat prostory øádnì, v tìchto prostorách nesmí 
ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádìt žádné zmìny,

- má právo odstoupit od smlouvy pøed uplynutím dohodnuté doby, ale 
musí újmu tímto vzniklou ubytovateli nahradit.

Smlouva o pøepravì osob
Touto smlouvou vzniká dopravci závazek pøemístit cestujícího 
spolu s jeho zavazadlem øádnì a vèas do místa urèení a právo na 
zaplacení jízdného.
Vznik této smlouvy se liší pøedevším u dopravy pravidelné a 
nepravidelné a je upraven v pøepravních øádech.
Základními povinnostmi dopravce je pøepravit cestujícího vèas a 
øádnì do místa urèeného smlouvou. Je-li zavazadlo dopravováno 
oddìlenì, je povinen zajistit to, aby bylo dopraveno do místa urèení 
nejpozdìji souèasnì s cestujícím. Je povinen také dbát o bezpeènost 
a pohodlí cestujících.
Cestující je naopak povinen pøedevším zaplatit stanovené jízdné. 
Výši tohoto jízdného a zpùsob jeho úhrady stanovují vìtšinou 
pøepravní øády a tarify.
Odpovìdnost z této smlouvy je upravena zèásti v dopravních øádech 
(hlavnì v oblasti vèasnosti), zèásti pak podle ustanovení o 
odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem dopravních 
prostøedkù (§427 - §431 obèanského zákoníku), zejména za škodu 
vzniklou cestujícím  na zdraví a vìcech. Co se týká vèasnosti, je 
nutné uplatnit tato práva u dopravce ve lhùtì šesti mìsícù a práva 
podle §427 a následujících obèanského zákoníku se promlèují podle 
obecné úpravy za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodì 
a o tom, kdo je za ni odpovìdný, nejpozdìji však za tøi roky. Jde-li o 
škodu zpùsobenou úmyslnì, pak nejpozdìji za deset let. To však 
neplatí, jde-li o škodu zpùsobenou na zdraví.
Za škodu vzniklou cestujícím na zdraví a vìcech odpovídá dopravce 
zejména podle obèanského zákoníku nebo podle dopravních øádù. 
Tato práva je však nutno uplatnit do urèité doby podle obèanského 
zákoníku.

Smlouva o pøepravì nákladu
Dopravce se v této smlouvì zavazuje pøemístit movitou vìc 
(zásilku) z místa odeslání do místa urèení a odesílatel se zavazuje 
za to zaplatit odmìnu (pøepravné). I v tomto pøípadì je nutné 
upozornit na úpravy v jednotlivých pøepravních øádech, se kterými je 
nutno poèítat a pøípadnì se s nimi seznámit. Obèanský zákoník se 
omezuje pouze na rámcovou úpravu a podrobnosti ponechává na 
jednotlivých pøepravních øádech.
Dopravce je obecnì povinen provést pøepravu  øádnì tedy s 
takzvanou odbornou péèí a vèas, to jest ve stanovené lhùtì.  Tato 
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povinnost vzniká pøevzetím zásilky a konèí vydáním zásilky.
Podobnì jako u pøedchozího smluvního typu je odpovìdnost 
dopravce za opoždìnou pøepravu do místa urèení upravena v 
jednotlivých pøepravních øádech.
Naopak odpovìdnost za škodu, která vznikla na zásilce v dobì od 
jejího pøevzetí do jejího vydání nebo i na zavazadle, které je 
pøepravováno oddìlenì, se øídí zvláštními ustanoveními 
obèanského zákoníku v rámci této smlouvy. Právo na náhradu škody 
musí tedy odesílatel uplatnit u dopravce do šesti mìsícù od vydání 
zásilky nebo, nebyla-li vydána, pak do šesti mìsícù od pøevzetí 
zásilky.

Právo a ostatní obory

Kapitoly, které budou následovat, pomìrnì struènì a obecnì 
pojednávají o ostatních oborech vùdcovské zkoušky. Jde opravdu 
jen o „právní“ základ a odborný výklad pøenecháváme tìmto oborùm.

Ochrana pøírody
Právní úpravu ochrany pøírody a vùbec naší èinnosti v pøírodì 
najdeme pøedevším v:
- zákonì è. 114/1992 Sb. v platném znìní, o ochranì pøírody a krajiny,
- jeho provádìcí vyhlášce MŽP ÈR è. 395/1992 Sb.,
- zákonì è. 289/1995 Sb. v platném znìní, o lesích,
okrajovìji pak v:
- zákonì è. 449/2001 Sb. v platném znìní, o myslivosti,
- zákonì è. 17/1992 Sb. v platném znìní, o ochranì životního 
prostøedí,

- zákonì è. 123/1998 Sb.v platném znìní, o právu na informace o 
životním prostøedí.

Rád bych na tomto místì ještì jednou pøipomnìl paragrafy §181a až 
§181h trestního zákona, které popisují skutkové podstaty trestných 
èinù proti životnímu prostøedí, živoèichùm a rostlinám.

Zákon o ochranì pøírody a krajiny upravuje zejména narušení 
významného krajinného prvku, jehož znaky i popisuje. Podle tohoto 
popisu totiž mùže být i náš tábor takovým narušením.Definuje také 
zvláštì chránìná uzemí a èinnost na takových územích. Takovým 
územím je zejména národní park, chránìná krajinná oblast, národní 
pøírodní rezervace, pøírodní rezervace, pøírodní památky. Dále se 
tento zákon zabývá zvláštì chránìnými druhy a stráží pøírody, jejíž 
zde popsané pravomoci jsou pro naši èinnost velice dùležité.Pro naši 
èinnost jsou také velmi dùležité takzvané orgány ochrany pøírody, 
které povolují ve stanovených pøípadech i naše tábory. Takovými 
úøady jsou obce, obce s povìøeným obecním úøadem a obce s 
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rozšíøenou pùsobností. O který z tìchto úøadù pak pùjde v 
konkrétním pøípadì, je dobré se informovat na místì konání naší 
akce. Na takovém úøadì pak žádáme o souhlasné stanovisko s 
konáním akce.

Stravování a hygiena
Dùležité pøedpisy k tomuto oboru jsou:
- zákon è. 258/2000 Sb. v platném znìní, o ochranì veøejného zdraví,
- vyhláška MZ ÈR 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
zotavovací akce pro dìti  (novelizována vyhl. MZ ÈR 148/2004 Sb.)
- vyhláška MZ ÈR 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pøi 
èinnostech epidemiologicky závažných.

Zákon o ochranì veøejného zdraví je skuteènì pro naši èinnost 
zásadním pøedpisem, jelikož v §8 najdeme definici zotavovací akci, 
pod kterou spadají naše tábory a vùbec všechny akce delší ètyø dnù a 
s více než tøiceti dìtmi ve vìku do patnácti let.
Podmínkou pro konání tìchto zotavovacích akcí je pak splnìní øady 
povinností poøádající osobou.
Zákon je zásadní pøedevším v tom, že ve svých úvodních 
paragrafech vysvìtluje dùležité pojmy jako je tøeba pitná voda, 
karanténní opatøení nebo izolace. Znalost tìchto pojmù je pro 
poøádání zotavovacích akcí naprosto nezbytná.
Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce stanovuje 
hygienické podmínky pro tyto akce a to v mnoha smìrech. Zejména 
jde o požadavky na táborové stavby jako je napøíklad kuchynì, 
záchody nebo umývárny nebo na pøípravu jídla, stravování, 
ubytování, osvìtlení, zásobování vodou, nakládání s odpadky.

Hospodaøení
Dùležitým pøedpisem tohoto pomìrnì komplikovaného oboru 
vùdcovské zkoušky je:
-  zákon 563/1991 Sb. v platném znìní, o úèetnictví.
Problematiku daní, které se mohou týkat i skautského støediska, pak 
upravuje:

- zákon è. 586/1991 Sb. v platném znìní, o daních z pøíjmù,
- zákon è. 357/1992 Sb. v platném znìní, o dani dìdické, dani 
darovací a dani z pøevodu nemovitosti,

- zákon è. 338/1992 Sb. v platném znìní, o dani z nemovitosti.

Zákon o úèetnictví stanovuje kritéria pro vedení podvojného èia 
zjednodušeného podvojného úèetnictví, které vedou i junácká 
støediska a vyšší organizaèní jednotky Junáka. Naše úèetní jednotky 
Junáka tedy zejména støediska, okresy a kraje mají povinnost vést 
úèetnictví. Velice dùležitou pasáží témìø pro každého rádce je § 11, 
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který stanovuje náležitosti úèetního dokladu, o kterých se na našich 
akcích vedou èasto vášnivé debaty. V této èásti najdeme také úpravu 
úèetních zápisù a knih. Pro støediskový management pak budou 
užiteèné i èásti zabývající se inventarizací majetku a závazkù a 
úschovou úèetních záznamù.

Ochrana dítìte
   Myslím si, že lepší dìti s jejich právy moc neseznamovat, protože si pak moc 

dovolují…!

Já si zase myslím, že by mìlo být osobní ambicí 
každého skautského vùdce se s právy dítìte 
seznámit.
Lidská práva vùbec a i práva dítìte jako jejich èást najdeme v Listinì 
základních práv a svobod. Ta je jedním ze základních pilíøù našeho 
ústavního poøádku.
Další dùležitou normou v této oblasti je Úmluva o právech dítìte, 
která byla vyhlášena ne jako zákon, ale jako sdìlení FMZV è. 
104/1991 Sb. Tato Úmluva stanovuje státùm, které ji podepsaly, 
urèité povinnosti. Takovou povinností je napøíklad zákaz diskriminace 
dìtí, zabezpeèení práva na život a rozvoj dítìte, potírání 
nezákonného pøemís�ování dìtí do zahranièí, zajištìní svobody 
projevu, myšlení a náboženství, zákaz svévolného zasahování do 
soukromého života dítìte, zajištìní pøístupu ke vzdìlání a podobnì. 
Takových povinností je samozøejmì v Úmluvì daleko více.

Ochrana osobních údajù
Obsahem této kapitoly je pomìrnì nová a i tìžko uchopitelná úprava 
ochrany osobních údajù. O ní se doèteme v zákonì è. 101/2000 Sb. v 
platném znìní, o ochranì osobních údajù. V tomto zákonì najdeme 
nejen samotnou ochranu osobních údajù, ale i práva a povinnosti pøi 
jejich zpracování. Zákonzøizuje také Úøad pro ochranu osobních 
údajù.

Pomìrnì zásadní, ale èasto nejasné, je vymezení pojmù 
tohoto zákona.

Osobním údajem je tedy údaj, který sám osobì 
individualizuje urèitou osobu a to bez vynaložení nepøimìøeného 
množství èasu, úsilí èi materiálních prostøedkù.

   Šmarjá, co to je…?

To znamená, že se prostøednictvím takového údaje 
mùžeme urèit osobu jako jednotlivce, napøíklad tedy 
prostøednictvím rodného èísla jako osobního údaje. 
Tìžko tedy bude osobním údajem tøeba køestní jméno.
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Dalším dùležitým pojmem obsaženým v zákonì je 
zpracování osobních údajù. Tím je v podstatì úplnì vše, co se s 
takovými údaji dá dìlat. Jde zejména o ukládání a shromažd¡ování 
osobních údajù, jejich tisk a podobnì.

Správcem je pak každá osoba, která urèuje úèel a prostøedky 
zpracování osobních údajù a která provádí jejich 
zpracování a odpovídá za nìj.

    Ale, co z tohoto zákona vyplývá pro nás?

Jsou to pøedevším urèitá pravidla, která musíme jako 
správci osobních údajù dodržovat. Z tìchto pravidel by 
mìl vycházet pøedevším náš registraèní program, 
prostøednictvím jehož každoroènì registrujeme naše 

èleny. Vybral jsem tedy pro Tebe, Razítko, nìkolik dùležitých 
povinností správce, které je potøeba dodržovat pøi registraci oddílù a 
nakládání s osobními údaji našich èlenù.

Správce osobních údajù je povinen:
- zpracovávat pouze pravdivé a pøesné údaje
- shromažïovat osobní údaje pouze k urèitému stanovenému úèelu
- uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu
- zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s tím daným úèelem, k 

nìmuž jsou shromažïovány
- mít pokud možno souhlas subjektu údajù ke zpracování jeho 

osobních údajù
- zabezpeèit osobní údaje pøed neoprávnìným èi nahodilým 

pøístupem k nim

Ten, kdo hodlá osobní údaje zpracovávat je povinen tuto skuteènost 
oznámit Úøadu pro ochranu osobních údajù. Junák - svaz skautù a 
skautek ÈR má takové oznámení zaregistrováno u Úøadu.
Ještì jednu skuteènost je tøeba zmínit u této kapitoly. Souhlas 
subjektù osobních údajù není zapotøebí u nás u Junáka jako u 
obèanského sdružení, pokud je to nezbytné pro výkon oprávnìné 
èinnosti.

Archivace a skartace
V této velice struèné kapitole bych chtìl jen pøipomenout pomìrnì 
málo známou skuteènost. Zákon è. 97/1974 Sb. v platném znìní, o 
archivnictví nám spolu s jeho provádìcí vyhláškou MV ÈR ukládá 
povinnost archivovat veškerou støediskovou poštu a bez oznámení 
pøíslušnému úøadu ji nesmíme znièit neboli skartovat. Pro skartaci 
platí pøesnì daná pravidla obsažená nejen ve výše uvedeném 
zákonì a vyhlášce, ale i v interním pøedpisu Junáka.

Archivace
a skartace
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SLOVNÍÈEK
aneb razítko právníkem

Tato èást práva k VZ slouží pøedevším k objasnìní obecných pojmù a 
pojmù, které nejsou vysvìtlovány v textu. Další funkcí slovníèku je i 
jakýsi obecný výklad.

Fyzická osoba
Takovou osobou je èlovìk, který má právní subjektivitu neboli 
zpùsobilost mít práva a povinnosti ze zákona od narození až do smrti.

Mladiství
Mladistvou je fyzická osoba, která již dovršila patnáctý rok života, ale 
je mladší osmnácti let.

Nedbalost
Nedbalost má dvì formy  nedbalost vìdomá a nedbalost nevìdomá.
O nedbalost vìdomou jde tehdy, jestliže osoba vìdìla, že mùže 
zpùsobem popsaným v zákonì porušit nebo ohrozit chránìný zájem 
(život, zdraví, svoboda, majetek…), ale bez pøimìøených dùvodu 
spoléhala, že takové porušení nebo ohrožení nezpùsobí.
O nevìdomou nedbalost pak jede tehdy, pokud osoba ani nevìdìla, 
že svým jednáním mùže zpùsobit takové porušení èi ohrožení onìch 
chránìných zájmù, aè o tom vìdìt mìl a mohl.

Nezletilý
Tento pojem lze dovodit ze zákona, který popisuje zletilost v § 8 
obèanského zákoníku. Nezletilou je osoba mladší osmnácti let. 
Výjimeènì však lze nabýt zletilosti pøed dosažením osmnáctého 
roku, a to uzavøením manželství.

Platnost
Platnost je skuteènost, že právní pøedpis se stal souèástí právního 
øádu. U nás tedy právního øádu ÈR. Podmínkou platnosti je vyhlášení 
neboli uveøejnìní urèitým stanoveným zpùsobem (viz dále).

Právní norma
Právní norma je pravidlo chování, které je v urèitém státì uznáváno a 
je obsaženo v právních pøedpisech a jeho zachovávání je státem 
vynutitelné.

Pokus trestného èinu
Pokusem trestného èinu je jednání pro spoleènost nebezpeèné, 
které bezprostøednì smìøuje k dokonání nìjaké trestného èinu. 
Tohoto pokusu se pachatel dopustil v úmyslu trestný èin spáchat, aè k 
dokonání tohoto trestného èinu nedošlo.

Slovníèek
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Právnická osoba
Právnickou osobou není pøirozená osoba tedy èlovìk. Jsou to osoby 
fiktivní, které existují jen v právu a staly se v právu jakýmisi body 
„pøièitatelnosti“ práv a povinností. Prostì mohou mít práva a 
povinnosti, mají k nim zpùsobilost, mají tedy právní subjektivitu. Tyto 
osoby vznikají, mìní se a zanikají zpùsobem a za podmínek 
stanovených v právních pøedpisech. Pro Junáka - svaz skautù a 
skautek ÈR jako pro právnickou osobu je takovým pøedpisem zákon 
è. 83/1991 Sb., o sdružování obèanù.

Právní pøedpis
Právní pøedpis je výsledek èinnosti orgánù státu (Parlament, vláda, 
ministerstva, obecní a krajské úøady…). Jde tedy typicky o ústavní 
zákony, zákony, naøízení a vyhlášky. Jsou to vlastnì „zdroje“ nebo 
také prameny práva, ze kterých vlastnì právo neboli právní normy 
poznáváme.

Právní subjektivita
Právní subjektivitou rozumíme zpùsobilost k právùm a povinnostem, 
tedy zpùsobilost práva a povinnosti mít. Neznamená to ale nutnì, že 
osoba s právní subjektivitou má i zpùsobilost k právním úkonùm, tedy 
se k takovým právùm èi povinnostem zavazovat.

Právní vztah
Právními vztahy jsou vztahy mezi subjekty jako nositeli práv a 
povinností, tedy mezi subjekty (osobami) navzájem oprávnìnými a 
povinnými k nìèemu. Pøíkladem mùže být právní vztah mezi 
prodávajícím a kupujícím, kteøí mají vùèi sobì urèitá práva a 
povinnosti (viz kupní smlouva). Právní vztahy jsou jen ty vztahy, které 
jsou v souladu s právem.

Prekluze viz promlèení

Promlèení
V urèitých pøípadech zaniká uplynutím zákonem stanovené lhùty 
právní nárok a zùstává pouze jakési „holé“ právo. Takového práva se 
už nelze domáhat u soudu, je tedy nevymahatelné. Domáhat se lze u 
soudu pouze právního nároku. 
Naproti tomu pøípad, kdy zaniká uplynutím nìjaké lhùty nejen nárok, 
ale i samotné právo, se nazývá prekluze. Splnìní prekludované 
povinnosti je bezdùvodným obohacením. U promlèené povinnosti 
tomu tak není. Nelze se ale domáhat u soudu promlèeného práva. V 
právu je tedy na rozdíl od bìžného života nìco jiného, pokud mluvím 
o právu nebo mluvím-li o nároku.

Pøíèinná souvislost
Pøíèinnou souvislost mùžeme ještì nazvat takzvaným pøíèinným 
vztahem. Je to tedy vztah mezi urèitým jednáním a urèitým 
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následkem. Zkrácenì lze øíci, že pøíèinou je každý jev, bez nìhož by 
jiný jev buïto nenastal vùbec nebo by nastal jiným zpùsobem.

Pøíprava trestného èinu
Pøípravou trestného èinu rozumíme jednání, které je pro spoleènost 
nebezpeèné a které spoèívá v organizování trestného èinu, v 
opatøování nástrojù nebo prostøedkù k jeho spáchání. Dále mùže 
spoèívat ještì ve spolèení, srocení, návodu nebo pomoci k trestnému 
èinu.

Sankce
Sankce stanovuje újmu, která postihuje toho, kdo nese odpovìdnost 
za porušení povinnosti vyplývající z právní normy. Napøíklad Kdo 
jinému v souvislosti s obstaráním vìcí veøejného zájmu poskytne, 
nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnìtím svobody až na 
jeden rok nebo penìžitým trestem.

Skutková podstata
Skutkovou podstatou jsou znaky urèitého trestného èinu uvedené v 
trestním zákonì.

Soukromé právo
Soukromé právo se vyznaèuje naproti právu veøejnému nìkolika 
znaky. Prvním z nich je rovnost subjektù tedy osob. Napøíklad fyzická 
osoba mùže uzavøít smlouvu se státem, který zde vystupuje jako 
právnická osoba jako každá jiná tedy nijak neprivilegovaná. Pøi tomto 
uzavírání smlouvy jsou si pak oba subjekty rovny. 
Druhým znakem je pøevažující dispozivita, tedy možnost odklonit se 
od právní normy a upravit si právní vztahy dohodou mezi subjekty, 
pokud tedy zákon nestanoví, že se od nìj odklonit nelze.
Nutno podotknout, že existují ještì další znaky. Obory soukromého 
práva jsou typicky právo obèanské a obchodní. 

Úèinnost
Úèinností je doba, po kterou se musíme právním pøedpisem øídit a 
kdy nám hrozí, pokud se jím neøídíme, sankce. Pokud není úèinnost 
stanovena pøímo v samotném právním pøedpisu, nabývá právní 
pøedpis úèinnost patnáctým dnem od vyhlášení, tedy od zveøejnìní. 
Doba úèinnosti právního pøedpisu je stanovena pøímo v nìm 
samotném nebo je zrušen jiným právním pøedpisem.

Úmysl
Úmysl je vedle nedbalosti druhou formou zavinìní, která se vyskytuje 
také ve dvou podobách  úmysl pøímý a úmysl nepøímý. O úmysl pøímý 
jde tehdy, pokud osoba chtìla zpùsobem uvedeným v zákonì porušit 
nebo ohrozit chránìný zájem.
O úmysl nepøímý pak jde tehdy, pokud osoba vìdìla, že svým 
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jednáním mùže takové porušení nebo ohrožení zpùsobit a pro 
pøípad, že je zpùsobí, byla s tím srozumìna. Jde vlastnì o urèitý 
vztah neutrality k porušení zákona. Osobì je to zkrátka jedno.

Veøejné právo
Veøejné právo se vyznaèuje opaènými znaky než právo soukromé. 
Subjekty veøejného práva si nejsou rovny. Je zde totiž nadøazena 
veøejná moc  a veøejný zájem (stát, obce, kraje…). 
Pro veøejné právo jsou potom typické kogentní normy. Tedy normy, 
od kterých se na rozdíl od dispozitivních norem nelze odklonit a 
upravit si právní vztah dohodou. Obory veøejného práva jsou 
zejména právo trestní a správní. Z toho všeho lze vypozorovat, že jde 
o ochranu veøejného zájmu a jednou ze stran je vždy stát nebo jiná 
veøejnoprávní korporace (tøeba obec nebo kraj).

Vyhlášení
Vyhlášení je podmínkou platnosti právního pøedpisu. Je to vlastnì 
uveøejnìní urèitým stanoveným zpùsobem. Právní pøedpis lze 
vyhlásit nìkolika zpùsoby - uveøejnìním ve sbírce zákonù, na úøední 
desce obecního úøadu nebo ve Vìstníku právních pøedpisù kraje.

Zákon
Zákon je právní pøedpis, který je výsledkem èinnosti zákonodárné 
moci, který prošel procesem pøijetí stanoveným Ústavou a dalšími 
pøedpisy, tedy takzvaným zákonodárným procesem. Zvláštním 
zákonem je zákon ústavní, pro jehož pøijetí platí zvláštní pravidla a s 
nímž musí být ostatní zákony v souladu. Nejvýznamnìjšími 
ústavními zákony jsou Ústava a Listina základních práv a svobod. 
Dohromady tvoøí ústavní zákony takzvaný ústavní poøádek ÈR nebo 
nìkdy nazývaný ústavní øád ÈR.

Zpùsobilost k právním úkonùm
Zpùsobilost k právním úkonùm je zpùsobilost subjektu zavazovat se 
svým jednáním k právùm èi povinnostem. Ne tedy tato práva èi 
povinnosti mít, protože to bychom už mluvili o právní subjektivitì.
Za osobu, která má zpùsobilost k právùm a povinnostem, má tedy 
právní subjektivitu, ale nemá z nìjakého dùvodu zpùsobilost k 
právním úkonùm, jedná její zákonný zástupce (typicky rodiè) nebo 
jiná osoba jako zástupce (typicky zmocnìnec).
Zpùsobilost k právním úkonùm fyzických osob je odstupòována 
podle vìku a podle rozumových schopností. Plná zpùsobilost se pak 
získává dosažením zletilosti tedy dosažením osmnáctého roku 
života.
Zpùsobilosti k právním úkonùm mùže být fyzická osoba zbavena 
nebo jí mùže být omezena. K tomuto je však oprávnìn pouze soud.



Strana 71

SEZNAM PRÁVNÍCH PØEDPISÙ
aneb razítko zákonodárcem

Poslední kapitolkou èásti pojednávající o právu je seznam právních 
pøedpisù. Vybral jsem takové pøedpisy, na které odkazuje 
pøedcházející text nebo mohou být jinak užiteèné skautskému vùdci.
Právními pøedpisy jsou v našem právním øádu zákony (ústavní s 
vyšší právní sílou nebo obyèejné), obecnì závazné vyhlášky krajù a 
obcí, ve výjimeèných situacích (rozpuštìní Poslanecké snìmovny) 
zákonná opatøení Senátu a podzákonné právní pøedpisy (naøízení 
vlády, vyhlášky a opatøení ministerstev, naøízení krajù a obcí).
Aby byly právní pøedpisy závazné musí být platné a úèinné.

Ústavní poøádek
-  ústavní zákon è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky
- usnesení pøedsednictva ÈNR è. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako souèásti ústavního poøádku Èeské 
republiky

Mezinárodní smlouvy
- vyhláška ministra zahranièních vìcí è. 120/1976 Sb., o 

Mezinárodním paktu o obèanských a politických právech a Mezi-
národním paktu o hospodáøských, sociálních a kulturních právech

-  sdìlení FMZV è. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítìte
- sdìlení FMZV è. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochranì 

lidských práv a svobod
- sdìlení MZV è. 54/2001 Sb.m.s., o pøijetí Evropské úmluvy o výkonu 

práv dìtí

Zákony
- zákon è. 140/1961 Sb., trestní zákon
- zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád)
- zákon è. 94/1963 Sb., o rodinì
- zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník
- zákon è. 71/1967 Sb., správní øád
- zákon è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù
- zákon è. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zákon è. 200/1990 Sb., o pøestupcích
- zákon è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
- zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví
- zákon è. 586/1991 Sb., o dani z pøíjmu
- zákon è. 17/1992 Sb., o ochranì životního prostøedí
- zákon è. 64/1992 Sb., o ochranì spotøebitele
- zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny
- zákon è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, darovací, z nemovitostí a z 

Zákony
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poøádek

Mezinárodní
smlouvy
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pøevodu nemovitostí
- zákon è. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
- zákon è. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostøedí
- zákon è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí
- zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
- zákon è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení)
- zákon è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení)
- zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví
- zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti

Podzákonné právní pøedpisy
- vyhláška MŽP ÈR 395/1992 Sb., kterou se provádìjí nìkterá 

ustanovení zákona ÈNR è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a 
krajiny

- vyhláška MDaS ÈR è.175/2000 Sb., o pøepravním øádu pro 
veøejnou drážní a silnièní osobní dopravu

- vyhláška MZ ÈR 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
zotavovací akce pro dìti

- vyhláška MZ ÈR 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pøi 
èinnostech epidemiologicky závažných

Poznámky

Podzákonné
právní

pøedpisy
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Organizování v obecné rovinì

Øízení porad

Øízení porad? Co je to za nesmysl? Vždy� nikam neujíždìjí…

Ale to víš že ano! A jak! A jaké na nich mùže být dusno… 
a nebo zase teplota na bodu mrazu a rychlost jako v 
Praze v pátek odpoledne. Úkolem správného øízení 
porady je dodržování pøimìøené rychlosti i smìru.

Rada, porada, schùze… oddílová, støedisková, okresní… stále to 
samé. Setkání lidí, kteøí se spolu mají na nìèem dohodnout èi se o 
nìèem dozvìdìt. A také mnoho rùzných názorù a povah.

Plán porady
Jako kterékoliv mé konání i na poradì musím mít jasno, proè se 
vlastnì scházím. Kde jsem a kam se chci dostat. Pøed poradou 
musím mít stanoveno, co chci já øíci a také k jakým závìrùm si 
pøedstavuju, že se dostaneme. To, že se pak dohodneme tøeba na 
nìèem jiném, nevadí.

Pravidla porady
Každý úèastník musí vìdìt, kdy mùže mluvit, jak se hlásit o slovo, 
jaká jsou pravidla pro hlasování a usnášení a kdo všechno se mùže 
dané porady zúèastnit. Pro vìtší shromáždìní je tøeba mít sepsaný 
øád a body do programu porady hlásit pøedem a všem úèastníkùm je s 
pøedstihem poskytnout, aby se na jednání mohli vìcnì pøipravit.

Øízení
Pro malé kolektivy cca do 4-5 lidí se porada pøi dobré vùli všech 
zúèastnìných obejde bez vìdomého øízení. V takto malém kolektivu 
totiž vystaèíme s pøirozenými autoritami a vzájemným respektem.
Vìtší kolektivy do cca 10-15 lidí potøebují øízení a zpravidla jsou 
takovéto porady øízeny vedoucím (pøedsedajícím, vùdcem atd.). 
Potøeba øízení vyplývá z vìtší názorové rozmanitosti a z potøeby, aby 
se dostal ke slovu každý, ne jen ten nejhlasitìjší.
Kolektivy nad 15 lidí již potøebují nìkoho, kdo se stará pouze o øízení 
porady. Tedy nìkoho, kdo není zatìžován prosazováním vlastního 
názoru a bude se tedy o øízení porady starat s plným nasazením. 
Takovouto osobu nazýváme facilitátorem.
Pokud se o øízení jakékoliv porady stará nìkdo jiný než facilitátor, 
musí dobøe volit jak bude prezentovat vlastní názory, protože musí 
být nestranný (více viz. následující kapitola), ale zároveò vlastní 
názor prosadit chce. Pokud facilitátora dìlá nìkdo zasvìcený, dá se 
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mu prominout napøíklad takovýto vstup: „Rád bych prezentoval 
vlastní názor, protože zde nic podobného nezaznìlo…“, ale pouze v 
naprostých vyjímkách a v domácím prostøedí.

Zázemí dobré porady
Zvláštì pøi vìtších shromáždìních je dùležité dbát na dobré zázemí. 
Poèínaje tím, že každý úèastník obdrží pozvánku na poradu, pøes 
zajištìní pøipravenosti poøadatelù i úèastníkù po vlastní prostøedí, 
kde bude porada probíhat. I dobøe pøipravená porada mùže být 
shozena nevyhovujícím sociálním vybavením (zvláštì starší osoby), 
nedostatkem tekutin (zvláštì delší porady) èi špatnou slyšitelností 
(zvláštì velké snìmy).

Základy facilitace porad

Není to moc zbyteèná vìda kvùli obyèejné domluvì lidí… ta 
faci… li… tace?

Vìda to není. Ono to jen zpoèátku vypadá uèenì a 
vzdálené realitì. Ale když do toho jeden pronikne, tak je 
to ve skuteènosti jen nìkolik málo návykù a pravidel, 
která velmi usnadní zvláštì vìtší porady.

Cílem facilitace porady je efektivnost.

Efektivnost èasová
Každá porada je omezena jak èasovou vytížeností zúèastnìných 
(doma èeká manželka, maminka, pøítelkynì pøed kinem…) tak 
psychickou vytrvalostí (jak dlouho neusnu). Správný facilitátor 
neustále hlídá èas a pøípadnì úèastníky upozoròuje, že se blíží 
konec. Mùže debatu i ukonèit a pøejít na další téma.

Efektivnost názorová
Správný facilitátor hlídá, zda se názory èi argumenty neopakují. 
Nesmí se bát úèastníka debaty pøerušit a upozornit jej, že toto již 
bylo øeèeno. Dále musí hlídat, aby se ke slovu spravedlivì dostávali 
všichni, kteøí chtìjí a mají co øíci. Pouze když se ke slovu dostanou 
všichni, tj. všechny názory, bude porada efektivní a sdìlovaná 
informace èi hledané øešení to nejlepší.

Hlavní zásady facilitace

1.  Snažím se zasahovat co nejménì. 
2.  Jsem nestranný. 
3.  Plnì se soustøedím na prùbìh porady. 
4.  Znám, dodržuji a vyžaduji pravidla a dohody. 
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5.  Snažím se, aby se všichni úèastníci porady neustále orientovali, tj. 
vždy vìdìli, o èem je právì øeè èi o èem se právì hlasuje.

6.  Dovedu si poradit se vzniklými problémy - pøevážnì èasová tíseò.
7. Znám cíl a harmonogram porady a hlídám, zda porada neodboèuje 

èi se nezpožïuje.

Možnosti správného facilitátora
Zopakuji úèastníkùm, o èem je právì øeè. Zdùrazòuji, co pøijde do 
zápisu. Povzbuzuji nesmìlé. Zaøadím pøestávku. Rozpustím 
úèastníky do pracovních skupin a po èase si vyslechneme jejich 
závìry. Vyvolám hlasování („Je málo èasu… Všechno již zaznìlo… 
Pojïme o tom hlasovat.“). Seberu slovo.

Poznámka k hlasování
Pod vlivem nejnovìjší zkušenosti chci upozornit, že pokud vybírám 
návrh z více variant, mùže se hlasování velice snadno zamotat. 
Musím velice jednoduše vysvìtlit, o èem se hlasuje, tj. které varianty 
jsou ve skupinì, pro kterou se zvedá ruka a které v té druhé a co se 
dìje, když se nìkdo zdrží.  Zpùsobù hlasování a zapoèítávání hlasù 
je hodnì (viz volby do poslanecké snìmovny PÈR, senátu, 
zastupitelstev, prezident atd.).
Pokud mám k dispozici clipboard, tabuli èi alespoò velký kus papíru 
mám celý úkol znaènì zjednodušený. Pokud se mi vše podaøí, 
odpadají pak hlášky typu: „Moment, o èem se teda hlasovalo… O tom 
jsme pøeci už hlasovali… Tak znova, kdo je pro?“ atd.
Pro velká shromáždìní se vyplatí mít pomocníky pro poèítání hlasù, 
tzv. skrutátory.

Malá poznámka k psaní „projektù“

Zde se projektem rozumí písemné vyjádøení nìjakého mého zámìru, 
který podávám jako žádost o dotaci èi pøíspìvek k nìjaké nadaci, 
orgánu státní správy èi samosprávy nebo napø. k nìjaké právnické 
osobì. Jednoduše: žádám nìkde o peníze!

Realita
Naším vkladem pøi podávání projektù je, že vychováváme mládež 
nám svìøenou, prestiž Junáka v obecném podvìdomí a osobní 
kontakty. Naším mínusem je, že proti nám mnohdy stojí lidé, kteøí se 
podáváním projektù živí a umí se lépe otáèet.

Dobrá povìst
Dobrá povìst se tìžko buduje. A tìžko udržuje. Jde o bìh na dlouhou 
tra�. Bez veøejné prezentace o mì nikdo nebude vìdìt. Velký význam 
mají veøejné akce. A� už dìlám Drakiádu pro veøejnost, èi se skauty 
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uklidíme okolí klubovny. Ale musí se o tom vìdìt. Místní noviny 
mnohdy nemají o èem psát a jsou rády, když je na akci pozvete.
Dalším dobrým pøíkladem je výroèní zpráva støediska, která 
vhodným zpùsobem podchycuje èinnost všech oddílù. Samozøejmì 
nezapomenu tuto zprávu pøiložit k projektu nebo ještì lépe ji zaslat 
zainteresovaným osobám a tøeba nejlépe na Nový rok spolu s PFkou. 
A co takhle pozvat starostu (místostarostu klidnì taky), aby nám ten 
okresní závod vlèat a svìtlušek slavnostnì zahájil? To bylo pouze pár 
pøíkladù…

Písemná forma
Abychom alespoò trochu srovnali naše mínus, musíme si uvìdomit, 
že náš projekt si bude èíst a schvalovat nìjaký úøedník. Co dìlá 
úøedník? Je v papírech osm hodin dennì, takže lze pochopit, že 
nebude mít náladu èíst si nìjaký zdlouhavý popis.
Výhodu mají ty projekty, u kterých je hned na první pohled znát, co 
požadují. A druhým pohledem odhalit, èím se žadatel zasloužil o to, 
že si troufá žádost podat. Lépe psát krátké a výstižné odstavce a 
používat hojnì nadpisy (pozn. autora: autor se o totéž snaží i v tomto 
textu). Je to tak pøístupnìjší prvnímu ètení i pozdìjšímu vyhledávání 
podstatných informací. Dùležité informace by mìly být hned na 
prvních stranách. Zbytek mùžu pøeci pøipojit jako pøílohy, které si 
pøeète pouze ten, kdo chce.
Dùležitý je první dojem, takže doporuèuji investovat pár korun navíc a 
nechat si celý projekt svázat, aby vynikla graficky dobøe zvládnutá 
titulní strana a pokud mám vhodné fotky, dobøe budou vynikat v 
obrazové pøíloze (a tøeba i na titulní stranì?). Lepší jsou barevné…
Velké procento nadací èi samospráv má vlastní formuláø. Záleží již na 
konkrétní situaci a pøedchozích zkušenostech a vztazích, zda 
odevzdám pouze tento formuláø, èi pøidám nìjaké pøílohy navíc èi zda 
formuláø zakomponuju do celého graficky zpracovaného projektu.
Je lepší projekty podávat vytištìné, než rukou vyplnìné èi snad 
špatnì okopírované. Je to obèas pracnìjší, ale mùže se to vyplatit. 
Dvakrát jsem již pøepisoval nìèí formuláø do poèítaèe, protože 
elektronickou formu nemìly a mì to takto vydrží i propøíštì. Zase na 
druhou stranu… když vím, že projekty schvaluje komise, která 
vychází z tabulky, kterou sepíše dle došlých žádostí sekretáøka, tak 
nebudu zbyteènì plýtvat síly bìháním po mìstì, kde mají 
nejkvalitnìjší barevnou kopírku, ale zkopíruji to na té první a radìji 
pùjdu pøipravit zítøejší schùzku.

Plánování

Tudle jsme zrovna plánovali odpolední vycházku. Od celodenní práce 
máme už zadeèky celé otluèené… myslí se tím to samé?

Písemná
forma
projektu

Plánování
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V podstatì ano. Plánovat mùžeš cokoliv. A� už vaši procházku, tak 
postup, jak orazítkovat tøi patra papírù a nezbláznit se… chápeš?

Diderot mlèí, takže vlastními slovy: „Plánování je má nejlepší možná 
pøíprava pøed vlastním konáním.“
Plánuji výpravy, tábory, etapové hry. Plánuji svùj život… kam jít 
studovat, kde pracovat, bydlet. Plánuji koupi bytu, jak naò získat 
peníze. Generál pøed bitvou také plánuje. Jde tedy o to, mít jasno, jak 
se postupnì dostanu k vysnìnému cíli, tj. jak udìlat dobrou 
skautskou akci, jak být v životì spokojený, jak se zabydlet… jak 
neprohrát bitvu èi celou válku.

Vize
Na zaèátku je myšlenka. Nìjaký nápad, že chci nìco udìlat. A� už 
jednorázového, èi dlouhodobého. Vize je sen, jak chci aby mé konání 
dopadlo. Chci napøíklad, abych mìl jednièku z tìlocviku… abych 
napsal dobrý materiál pro vùdcovskou zkoušku… aby se všichni lidé 
na svìtì mìli rádi…
Nìkteré vize jsou celkem lehce splnitelné. Další jsou již více nároèné 
na pøípravu a jiné jsou zcela nereálné a ani se sebelepším plánem se 
za jeden lidský život nedají stihnout. V mé vizi mohou být také i nìjaké 
konkrétní pøedstavy, napø. že po závìreèné etapì celotáborovky 
budeme péct kuøata. Tìmto perlièkám (nebo chcete-li tøešnièkám na 
dortu) se nemusíme nutnì bránit. Dokáží totiž plán vhodnì oživit a 
zvláštì pøi práci s lidmi záleží na drobnostech. Perlièky mne jako 
poøadatele mohou uspokojit, protože jsem si tam našel to svoje. Stále 
je ale tøeba mít na pamìti, co je hlavní.
Pøíkladem, který nás bude provázet celým textem, poslouží 
následující vize: „Chci zlepšit vztahy s rodièi dìtí v oddíle. Prožít s 
nimi nìjaký zážitek, který je spoleèný všem generacím a na který se 
bude vzpomínat. Strávit s rodièi a jejich dìtmi nìjaký èas, pøi kterém 
mohu pozorovat, jaké mají oni vzájemné vztahy.“

Poslání
Vizi je tøeba opracovat. V každém okamžiku života, bych mìl vìdìt, 
co dìlám, proè to dìlám a jak to dìlat. Stejnì tak své vizi musím dát 
nìjaké konkrétnìjší obrysy, tj. stanovím úèel mého konání. Poslání. 
Celou vizi je tøeba vyjádøit nìkolika málo slovy. Pøi tomto procesu 
zjednodušení si musím uvìdomit, co z mého snu je to nejdùležitìjší. 
Pokud se na konání vize podílí celý tým, je formulace poslání dobrým 
prostøedkem ke sblížení názorù. Každý totiž za celkovou vizí mùže 
vidìt nìco jiného. Ono se pìknì øekne: „Pojïte, udìláme roverské 
setkání!“. Jenže proè a jak? Poslání zároveò informuje okolí, co 
vlastnì dìlám.
V našem pøíkladu formulujme poslání následovnì: „Vytvoøit nìkolik 
situací, kde budou rodièe soutìžit proti dìtem èi jednotlivé rodiny 

Poslání
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každá sama za sebe. Spoleènì si prožít nìjaké pøíjemné 
vyvrcholení.“

Obecné cíle
Obecné cíle stanovují, kam chci dojít. Jsou velmi dùležité, protože již 
ukazují základní obrysy plánu bez zbyteèných podrobností. Jak 
napsal Špalek: „… a mùžeme si jenom vzpomenout na Marka 
Twaina: „Kdo neví, kam chce dojít, nech� není pøekvapen, že tam 
nedošel.““
Aby se poslání dalo realizovat, musíme jej vtìlit do nìkolika málo 
bodù, které je tøeba splnit. Nìkde je tøeba body plnit postupnì (školní 
docházka: základní, støední, vysoká…), jinde v libovolném poøadí 
(odborky a odbornosti). Obecné cíle však nezabíhají do podrobností 
a bývá jich tak 1-5. Mezi jednotlivými cíli si musím stanovit priority, 
kterým podøizuji další konání. Velice se mi to pak bude hodit tøeba na 
nìjaké akci, až se pro nedostatek èasu budu rozhodovat, co budu 
muset vypustit.

Obecné cíle v našem pøíkladu mùžeme formulovat následovnì:
1.  Seznámit se.
2.  Umožnit rodièùm prožít si skautskou akci.
3.  Pozorovat vztahy v rodinách a øešení situací
4.  Zprostøedkovat zážitek, na který se bude dlouho vzpomínat.
Body jsou seøazeny dle priority.

Strategie
Vize, poslání a obecné cíle dohromady urèují, kam chci dojít. Abych 
byl schopen najít správnou cestu, musím na mapì nejen najít cíl, ale 
také start, èili kde zrovna jsem. Na analýzu souèasné situace jsou 
rùzné metody, napø. SWOT analýza (kdo chce, najde si). Pro naši 
potøebu však postaèí prosté zamyšlení. Dùležité je uvìdomit si, jaké 
mám pøednosti a kde zaostávám, tj. co mùžu nabídnout a kde se 
mám co uèit èi zlepšovat.
Neménì dùležitým prvkem výsledné strategie je urèit, kudy pùjdeme. 
Tzv. strategická rozhodnutí urèují celý charakter akce. A to jak 
smìry a zásady dalšího plánování, tak i omezení, která musím pøi 
plánování brát v úvahu.
Strategickým rozhodnutím v našem pøíkladu je, že uspoøádáme 
rodièovskou výpravu, omezením budiž, že bude jednodenní.

Konkrétní cíle
Abychom mohli dosáhnout vytyèených obecných cílù, musíme je 
rozdìlit na nìkolik cílù konkrétních. Konkrétní cíle musí být mìøitelné. 
Musím mít jasno v tom, zda jsem tohoto cíle dosáhl. Je tìžké 
rozhodnout, zda se dva lidé na sebe pøestali hnìvat. Ale že si 
navzájem podají ruku, je jedním z dobrých znakù. Stejnì tak je to s 
hodnocením obecných a konkrétních cílù.

Obecné
cíle

Strategie

Konkrétní
cíle
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U konkrétních cílu musí dále být zøejmé, ke kterým obecným cílùm se 
vztahují. Vazby mezi nimi mohou být dosti rùznorodé. Obecný cíl 
mívá zpravidla více cílù konkrétních a stejnì tak i rozsáhlejší 
konkrétní cíl se mùže vázat k více obecným.
Konkrétními cíli u rodièovské výpravy budou: 
1)  Seznámit se:

A) Každý z vedení zná všechny rodièe a ví ke kterým dìtem patøí. 
       B) Každý rodiè zná všechny vedoucí.
      C) Každý rodiè ví, co který vedoucí v oddíle dìlá a ví na koho se 

obracet.
2)  Umožnit rodièùm prožít si skautskou akci:

A) Jednotlivé rodiny samostatnì najdou místo zadané v mapì.
B) Rodièe rozdìlají oheò na tøi zápalky.
C) Rodiny najdou poklad podle zadaných azimutù.
D) Rodièe budou znát správné vybavení na akce.
E) Rodièe poznají, že vedeme dìti k samostatnosti.

3)  Pozorovat vztahy v rodinách a øešení situací:
A) Vedoucí budou znát vztahy a reakce rodin, jejichž dìti v oddíle 

vedou.
4)  Zprostøedkovat zážitek, na který se bude dlouho vzpomínat:

A) Rodièe poznají, že chození i trochu bolí.
B) Rodièe budou chvíli bloudit sami se svými dìtmi.
C) Polovina rodièù v závìru podìkuje za pìkný den.

Scénáø
Zbývá nyní to, co je nejvíc vidìt. Jednotlivé èinnosti. Tedy to, co 
dìláme i bez poøádného plánu. K jednotlivým konkrétním cílùm mi 
zbývá pøiøadit jednotlivé kroky, kterými je splním. Èinnosti jsou 
jednotlivé kroky, kterými vylezu na kopec, ze kterého bude k 
vysnìnému obzoru zase o nìco blíže.
Ve scénáøi zároveò jednotlivým èinnostem urèuji poøadí èi dokonce 
èasový harmonogram.
Rodièovská výprava bude tedy mít následující scénáø - u jednotlivých 
èinností je poznámka, ke kterým konkrétním cílùm se vztahují:

Rodièovská výprava  10.5.2003
08:00 sraz na koneèné tramvaje è. 1 na Slovanech
08:10 úvodní nástup, pøedstavení vedoucích  KC 1b, 1c
08:30 odjezd trolejbusem è. 13 do Èernic, vedoucí se budou bavit s 

rodièi a ne mezi sebou  KC 1a, 1b, 1c
09:00 pøíchod do lesa, zahájení stopovaèky, rozdání map, buzol a 

vysvìtlení pravidel  KC 1b
09:10 start první skupiny vedoucích, která rozmis�uje stanovištì
09:15 start první rodiny
10:15 start poslední rodiny
10:20 start druhé skupiny vedoucích, která stanovištì likviduje
- první skupinu vedoucích tvoøí ti, co se starají o vlèata a první rodiny 
pùjdou ty, které mají své dítì u vlèat, protože se pak jako první sejdou 

Scénáø
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v cíli a budou mít dost èasu se dále seznámit, než pøijdou ostatní. Se 
skauty je to obdobnì: skautská skupina vedoucích jde poslední a 
rodièe skautù až po rodièích vlèat, proto mají možnost si popovídat na 
startu, kdo má dìti jak u vlèat tak u skautù pùjde prostøední  KC 1a, 
1b, 1c
- jednotlivá stanovištì stopovaèky jsou zakreslena v mapì  KC 2a, 
2e, 4b a plní se drobné úkoly (pø. rodièe nesou pøíštích 100 metrù své 
chromé dìti, dìti vedou pøíštích 10 minut své slepé rodièe)  KC 4a, 
4c, na jednom stanovišti bude tøeba urèit potøebné vìci na vícedenní 
výpravu (jeden vedoucí tam bude poøád)  KC 2d, na posledním 
stanovišti dle vzdáleností a azimutù nalézt schovaný poklad (pøipravit 
víc pokladù, aby se tam vzájemnì netloukli)  KC2c, celková délka 
trasy stopovaèky je 8 km  KC 4a
14:00 konec stopovaèky, vyhodnocení úkolù, vyprávìní zážitkù z 

tratì  KC 3a, 4c
14:30 èas na odpoèinek a obìd/svaèinu, vedoucí zatím pøipraví 

bojovku a rádcové mají za úkol ostatním vysvìtlit pravidla  
KC 2e

15:00 zahájení bojovky „Boj o vlajku“, rodièe proti dìtem  KC 4c, 
vedoucí pozorují chování hráèù a dìlají rozhodèí  KC 3a

16:30 dìti jdou na døevo a rodièe mají za úkol zapálit oheò tøemi 
sirkami (a� jsou všichni u toho, aby to vidìli)  KC 2b, 4c, 
peèení buøtù a vyprávìní zážitkù z výprav a táborù, úryvky z 
kroniky  KC 4c

18:00 spoleèný odchod zpìt do Plznì
19:00 na koneèné tramvaje è. 1 zakonèení oddílovým pokøikem  

KC 4c

Vlastní poznámky a doplòky:



Strana 82

Poznámky:
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