Junák – svaz skautů a skautek ČR

Řád Kmene dospělých
1. Úvodní ustanovení
(1) Tento Řád upravuje specifika a postavení Kmene dospělých (dále jen KD) v Junáku.
(2) Souvisejícími předpisy jsou zejména:
a) Stanovy Junáka
b) Organizační řád a systemizace Junáka
c) Statut HSKD

2. Postavení Kmene dospělých
(3) Kmen dospělých je součástí Junáka – svazu skautů a skautek ČR.
(4) Kmen dospělých je prostřednictvím Junáka – svazu skautů a skautek ČR členem ISGF,
mezinárodního společenství skautů a skautek.
(5) V mezinárodním styku se užívá název Kmene dospělých „Czech Scout and Guide
Fellowship“
(6) Související předpisy:
a) Rozhodnutí IFOFSAG o členství „Czech and Slovak Scout Guilds Federation“
v IFOFSAG z 21.5.1991.
b) Rozhodnutí IFOFSAG o kontinuitě členství „Czech Old Scout Giuld“ v IFOFSAG
z 21.5.1993.
c) Rozhodnutí IFOFSAG o změně názvu na ISGF ( International Scout and Guide
Fellowship) z 5.7. 1996.

3. Poslání Kmene dospělých
(7) Posláním Kmene dospělých je sdružovat dospělé skauty a skautky, kteří ve svém život. jsou
rozhodnuti uplatňovat zásady členů Junáka a to zejména:
a) žít v duchu skautského slibu a zákona,
b) všestranně podporovat skautské hnutí a jeho vliv na výchovu dětí,
c) usilovat o osobnostní rozvoj a přijímat společenskou odpovědnost přiměřenou věku
dospělosti,
d) upevňovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy šířit do společnosti
v níž žijí a pracují a
e) rozvíjet porozumění, přátelství a úctu k druhým, zejména mezi dospělými skauty a
skautkami na celém světě.
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4. Členství v Kmenu dospělých
(8) Členem Kmene dospělých je každý dospělý člen Junáka registrovaný v klubu dospělých
(dále jen klub). Dále jsou členy KD členové Junáka registrovaní přímo v ZOJ, pokud při
registraci o členství požádají.

5. Práva a povinnosti členů
(9) Členům Kmene dospělých jsou kromě ostatních práv členů Junáka přiznána práva:
a) účastnit se akcí KD
b) volit a být volen nebo jmenován do funkcí v KD
(10) Členové KD mají povinnosti členů Junáka a navíc musí respektovat řídící akty KD.

6. Zahájení a ukončení členství v klubu, přestup mezi kluby
(11) O přijetí nových členů klubu rozhoduje vedoucí klubu, neurčí-li si klub svým vnitřním
předpisem jinak. V případě odmítnutí zájemce je povinen vedoucí klubu tuto skutečnost
odůvodnit a informovat o ní vedoucího střediska.
(12) V případě, že člen dosud nebyl členem Junáka v jiné jednotce, je povinen odevzdat řádně
vyplněnou přihlášku a zaplatit příslušný členský příspěvek.
(13) Členové klubu, kteří se rozhodli složit skautský slib, sdělí své rozhodnutí vedoucímu klubu.
(14) Členství v klubu může zaniknout obdobně jako členství v Junáku dle čl. 16 Organizačního
řádu a systemizace Junáka
(15) Člen klubu má právo na vlastní žádost přejít do jiného klubu. Pro jeho nové zařazení platí
podmínky dle čl. (11) obdobně. Nový člen může být přijat až tehdy, když splnil veškeré
závazky a povinnosti vůči klubu, z kterého odešel.

7.

Struktura a řídící síť Kmene dospělých

(16) Strukturu Kmene dospělých tvoří:
a) Kluby jako základní výchovné jednotky podřízené ZOJ.
b) Střediskový sněm Kmene dospělých na úrovni ZOJ.
c) Sněm a zpravodajové Kmene dospělých na úrovni VOJ.
d) Kmenový sněm a Náčelnictvo Kmene dospělých na ústřední úrovni.
e) Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD) jako ZvOJ zajišťující organizačněprávní a hospodářské potřeby KD a jeho náčelnictva.

8. Kluby
(17) Posláním klubů je vytvářet a rozvíjet dobrovolné společenství dospělých mužů a žen.
Činnost je zaměřena k naplňování poslání Kmene dospělých.
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(18) Klub vzniká na návrh ustavující schůze zakládajících členů rozhodnutím příslušného
střediska (není-li stanoveno jinak, pak rozhodnutím jeho statutárního orgánu). V jedné
základní organizační jednotce může být registrováno i více klubů.
(19) Vznik klubu a jeho registraci oznámí vedoucí klubu prostřednictvím zpravodaje KD nejblíže
vyšší organizační jednotky Náčelnictvu kmene dospělých.
(20) Klub může být ustaven při počtu alespoň 5 členů klubu.
(21) Řídícími orgány klubu jsou Valná hromada klubu a vedoucí klubu.
(22) Delegáty valné hromady klubu s rozhodujícím hlasem jsou všichni členové klubu.
(23) Zasedání valné hromady klubu svolává vedoucí klubu. Je povinen svolat ji v roce volebního
sněmu příslušné ZOJ vždy před tímto sněmem.
(24) O průběhu valné hromady se pořizuje a ukládá zápis.
(25) Valná hromada jako kolektivní orgán je nadřízena vedoucímu klubu.
(26) Do pravomoci valné hromady mj. patří:
a) přijetí návrhů na jmenování nebo potvrzení ve funkci vedoucího klubu a případně rady
klubu
b) přijetí vnitřního předpisu klubu a jeho změn
c) projednání zprávy o činnosti a programu klubu
d) návrh na ukončení činnosti klubu
(27) Vedoucí klubu
a) je jmenován vedoucím ZOJ na návrh valné hromady klubu z řad členů klubu na funkční
období nejdéle tří let s možností být jmenován znovu – v závažném případě může
vedoucí střediska odvolat vedoucího klubu i bez návrhu valné hromady,
b) řídí a koordinuje činnost klubu v souladu s usneseními valné hromady klubu, předpisy
Junáka a Kmene dospělých,
c) je odpovědný za náplň činnosti klubu a je z titulu své funkce členem rady ZOJ,
d) zastupuje klub na veřejnosti,
e) je podřízen zpravodajům KD nadřízených OJ; přímo nadřízenému zpravodaji KD
předává stručnou zprávu o činnosti klubu,
f) seznamuje členy klubu s činností, potřebami a pokyny organizačních jednotek, Kmene
dospělých a Junáka a
g) odpovídá za registraci členů klubu.
(28) Vedoucí klubu může na návrh valné hromady klubu ustavit radu klubu a stanovit její
pravomoci.
(29) Kluby mohou volně navazovat kontakty s dalšími kluby kmene i se zahraničními gildami
s podmínkou šíření dobrého jména českého skautingu. O zahraničních stycích podává
vedoucí klubu v nejkratší době zprávu nadřízenému zpravodaji Kmene dospělých a
zahraničnímu zpravodaji Náčelnictva kmene dospělých.
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9.

Střediskový sněm Kmene dospělých

(30) Svolavatelem střediskového sněmu Kmene dospělých jsou vedoucí klubů. Nedojde-li mezi
nimi k dohodě je svolavatelem vedoucí ZOJ. Vedoucí klubů ho musí informovat o nutnosti a
pravidlech týkajících se střediskového sněmu Kmene dospělých. Jsou-li všichni členové
Kmene dospělých v ZOJ registrováni v jediném klubu, plní roli střediskového sněmu valná
hromada tohoto klubu.
(31) Střediskový sněm Kmene dospělých proběhne před sněmem KD vyššího stupně a volí
delegáty na sněm KD vyššího stupně.
(32) Delegáty střediskového sněmu Kmene dospělých jsou všichni členové Kmene dospělých
registrovaní v dané ZOJ.

10. Sněmy Kmene dospělých vyšších organizačních jednotek
(33) Zpravodajové Kmene dospělých VOJ svolávají sněm na své organizační úrovni:
a) před konáním sněmu Kmene dospělých vyššího stupně a volí zde delegáty na tento
sněm; sněm musí proběhnout před volebním sněmem Junáka příslušné VOJ
b) dle konkrétní potřeby a vlastního uvážení nebo
c) povinně na žádost nejméně jedné pětiny klubů registrovaných na příslušném
organizačním stupni
(34) Pro svolávání sněmů KD VOJ platí přiměřeně pravidla dle kap. 11 Kmenový sněm.

11. Kmenový sněm
(35) Kmenový sněm je nejvyšším řídícím orgánem KD.
(36) Řádný kmenový sněm je svoláván Náčelnictvem kmene dospělých vždy před Valným
sněmem Junáka.
(37) Mimořádný kmenový sněm je náčelnictvo kmene povinno svolat na písemně vyjádřenou
žádost nejméně jedné pětiny registrovaných klubů.
(38) Mimořádný kmenový sněm může náčelnictvo kmene svolat i na základě svého rozhodnutí.
(39) S termínem a místem sněmu musí být kluby seznámeny před zahájením sněmu. V oznámení
mimořádného sněmu musí být uveden i důvod, program a úkoly.
(40) Delegáty na kmenový sněm jsou:
a) zpravodajové KD vyšších organizačních jednotek nebo jejich delegovaní zástupci, nebo
b) delegáti zvolení na sněmech KD VOJ dle kvóty stanovené Náčelnictvem kmene
dospělých.
(41) Rozhodnutí o použití varianty dle čl. (38)a) nebo (38)b) přísluší svolavateli sněmu.
(42) Delegáty kmenového sněmu s hlasem rozhodujícím jsou vždy z titulu své funkce členové
Náčelnictva kmene dospělých a nositelé Řádu Zlaté Syringy dle příslušného ustanovení
Statutu ŘZSX.
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(43) Úkoly řádného kmenového sněmu jsou:
a) projednání zprávy Náčelnictva KD za uplynulé období,
b) volba nového Náčelnictva KD a
c) projednání činnosti pro příští období
(44) O návrzích jedná kmenový sněm jen tehdy, pokud byly Náčelnictvu KD předloženy písemně
alespoň 2 měsíce před sněmem. Výjimkou jsou pilné návrhy na změnu kandidátní listiny,
pro jejichž přijetí se vysloví prostá většina delegátů.
(45) Návrhy na jednání kmenového sněmu jsou oprávněni podávat:
a) Sbor nositelů Řádu Zlaté Syringy,
b) Náčelnictvo kmene dospělých a
c) sněmy vyšších organizačních jednotek Kmene dospělých.
(46) Sněm KD může podle Stanov Junáka předkládat Valnému sněmu Junáka návrhy na
usnesení.
(47) O usneseních sněmu KD informuje Náčelnictvo kmene dospělých VRJ a NJ.

12. Náčelnictvo kmene dospělých
(48) Náčelnictvo KD je vrcholným řídícím orgánem Kmene dospělých mezi kmenovými sněmy
KD. Je oprávněno vydávat řídící akty závazné pro členy KD. Je zároveň představitelem
kmene vůči ISGF a zahraničním skautským organizacím dospělých.
(49) Členy Náčelnictva KD s hlasem rozhodujícím, volenými kmenovým sněmem, jsou:
a) náčelník nebo náčelní KD (zároveň zastupuje KD v Náčelnictvu Junáka),
b) místonáčelní a místonáčelník KD (z nich ten, kdo je opačného pohlaví než náčelník
nebo náčelní, rovněž zastupuje KD v Náčelnictvu Junáka),
c) zahraniční zpravodaj KD,
d) zpravodaj KD pro výchovu a vzdělávání a
e) tiskový zpravodaj KD.
(50) Dalšími členy Náčelnictva KD s hlasem rozhodujícím jsou:
a) krajští zpravodajové KD, zvolení krajskými sněmy KD,
b) zpravodaj Svojsíkova oddílu ustavený dle Řádu o Svojsíkově oddílu,
c) senior Sboru nositelů ŘZSX nebo jeho zástupce.
(51) Náčelnictvo KD složené dle čl. (48) a (49) má právo jmenovat a odvolat další zpravodaje
Náčelnictva KD; nejvýše 3 z nich, které určí náčelnictvo, však mají rozhodující hlas.

13. Rada náčelnictva kmene dospělých
(52) Běžnou agendu a naléhavé úkoly může řešit Rada náčelnictva KD. Její rozhodnutí podléhají
dodatečnému schválení pléna Náčelnictva KD.
(53) Radu náčelnictva KD tvoří členové Náčelnictva KD bez krajských zpravodajů KD.
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14. Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD)
(54) Tato zvláštní organizační jednotka zajišťuje organizačně – právní a hospodářské potřeby
KD. Řídí se Statutem HSKD.

15. Zástupci Kmene dospělých v orgánech Junáka
(55) Členy rady ZOJ s hlasem rozhodujícím jsou všichni vedoucí klubů.
(56) Ve vyšších organizačních jednotkách je řádným členem rady OJ s hlasem rozhodujícím
zpravodaj KD. Je volen sněmem KD příslušné úrovně.
(57) V Náčelnictvu Junáka zastupují KD náčelní(k) a místonáčelní(k) Kmene dospělých,
s hlasem rozhodujícím.

16. Řešení sporů
(58) Spory mezi členy KD řeší vždy nejblíže nadřízený orgán Kmene dospělých. V případě
neúspěšného řešení sporu se postupuje standardně dle vnitřních předpisů Junáka.

17. Stejnokroj a značení
(59) Členové Kmene dospělých mají právo nosit na skautském kroji znak ISGF a užívat symboly
ISGF.

18. Přechodná a závěrečná ustanovení
(60) Kmen dospělých dle tohoto řádu působil doposud pod názvem „Kmen oldskautek a
oldskautů – dospělých členů Junáka – svazu skautů a skautek ČR“, zkráceně „Kmen OS“.
Pokud některé starší předpisy používají zkratky OS, rozumí se, že je míněna souvislost
s Kmenem dospělých ustaveným tímto řádem. Zkratku OS či označení oldskaut je možné ve
vnitřním styku používat i nadále.
(61) Dnem účinnosti se zrušuje Statut kmene OS schválený Ústřední radou Junáka dne 16.
května 1998.
(62) Řád Kmene dospělých byl schválen dne 9. 12. 2006. a nabývá účinnosti od 1. 1. 2007.
Náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová
Náčelník CHK: Zdeněk Prančl
Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl
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