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�ád Kmene dosp�lých  
 
 

1.  Úvodní ustanovení  
 

(1)  Tento �ád upravuje specifika a postavení Kmene dosp�lých (dále jen KD) v Junáku.  
(2)  Souvisejícími p�edpisy jsou zejména:  

a) Stanovy Junáka  
b) Organiza�ní �ád a systemizace Junáka  
c) Statut HSKD  
 

2.  Postavení Kmene dosp�lých  
 

(3)  Kmen dosp�lých je sou�ástí Junáka – svazu skaut� a skautek �R.  
(4)  Kmen dosp�lých je prost�ednictvím Junáka – svazu skaut� a skautek �R �lenem ISGF,  

mezinárodního spole�enství skaut� a skautek.  
(5)  V mezinárodním styku se užívá název Kmene dosp�lých „Czech Scout and Guide  

Fellowship“  
(6)  Související p�edpisy:  

a) Rozhodnutí IFOFSAG o �lenství „Czech and Slovak Scout Guilds Federation“  
v IFOFSAG z 21.5.1991.  

b) Rozhodnutí IFOFSAG o kontinuit� �lenství „Czech Old Scout Giuld“ v IFOFSAG  
z 21.5.1993.  

c) Rozhodnutí IFOFSAG o zm�n� názvu na ISGF ( International Scout and Guide  
Fellowship) z 5.7. 1996.  

 
3.  Poslání Kmene dosp�lých  
 

(7)  Posláním Kmene dosp�lých je sdružovat dosp�lé skauty a skautky, kte�í ve svém život. jsou  
 rozhodnuti uplat�ovat zásady �len� Junáka a to zejména:  
a) žít v duchu skautského slibu a zákona,  
b) všestrann� podporovat skautské hnutí a jeho vliv na výchovu d�tí,  
c) usilovat o osobnostní rozvoj a p�ijímat spole�enskou odpov�dnost p�im��enou v�ku  

dosp�losti,  
d) upev�ovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy ší�it do spole�nosti  

v níž žijí a pracují a  
e) rozvíjet porozum�ní, p�átelství a úctu k druhým, zejména mezi dosp�lými skauty a  

skautkami na celém sv�t�.  
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4.   �lenství v Kmenu dosp�lých  
 

(8)   �lenem Kmene dosp�lých je každý dosp�lý �len Junáka registrovaný v klubu dosp�lých  
 (dále jen klub). Dále jsou �leny KD �lenové Junáka registrovaní p�ímo v ZOJ, pokud p�i  
 registraci o �lenství požádají.  

 
5.   Práva a povinnosti �len�  
 

(9)   �len�m Kmene dosp�lých jsou krom� ostatních práv �len� Junáka p�iznána práva:  
  a) ú�astnit se akcí KD  
  b) volit a být volen nebo jmenován do funkcí v KD  

(10) �lenové KD mají povinnosti �len� Junáka a navíc musí respektovat �ídící akty KD.  
 
6.   Zahájení a ukon�ení �lenství v klubu, p�estup mezi kluby  
 

(11) O p�ijetí nových �len� klubu rozhoduje vedoucí klubu, neur�í-li si klub svým vnit�ním  
p�edpisem jinak. V p�ípad� odmítnutí zájemce je povinen vedoucí klubu tuto skute�nost  
od�vodnit a informovat o ní vedoucího st�ediska.  

(12) V p�ípad�, že �len dosud nebyl �lenem Junáka v jiné jednotce, je povinen odevzdat �ádn�  
vypln�nou p�ihlášku a zaplatit p�íslušný �lenský p�ísp�vek.  

(13) �lenové klubu, kte�í se rozhodli složit skautský slib, sd�lí své rozhodnutí vedoucímu klubu.  
(14) �lenství v klubu m�že zaniknout obdobn� jako �lenství v Junáku dle �l. 16 Organiza�ního  

�ádu a systemizace Junáka  
(15) �len klubu má právo na vlastní žádost p�ejít do jiného klubu. Pro jeho nové za�azení platí  

podmínky dle �l. (11) obdobn�. Nový �len m�že být p�ijat až tehdy, když splnil veškeré  
závazky a povinnosti v��i klubu, z kterého odešel.  

 
7.    Struktura a �ídící sí� Kmene dosp�lých  
 

(16) Strukturu Kmene dosp�lých tvo�í:  
a) Kluby jako základní výchovné jednotky pod�ízené ZOJ. 
b) St�ediskový sn�m Kmene dosp�lých na úrovni ZOJ. 
c) Sn�m a zpravodajové Kmene dosp�lých na úrovni VOJ. 
d) Kmenový sn�m a Ná�elnictvo Kmene dosp�lých na úst�ední úrovni. 
e) Hospodá�ská správa Kmene dosp�lých (HSKD) jako ZvOJ zajiš�ující organiza�n�- 

právní a hospodá�ské pot�eby KD a jeho ná�elnictva.  
 
8.   Kluby  
 

(17) Posláním klub� je vytvá�et a rozvíjet dobrovolné spole�enství dosp�lých muž� a žen.  
�innost je zam��ena k napl�ování poslání Kmene dosp�lých.  
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(18) Klub vzniká na návrh ustavující sch�ze zakládajících �len� rozhodnutím p�íslušného  

st�ediska (není-li stanoveno jinak, pak rozhodnutím jeho statutárního orgánu). V jedné  
základní organiza�ní jednotce m�že být registrováno i více klub�.  

(19) Vznik klubu a jeho registraci oznámí vedoucí klubu prost�ednictvím zpravodaje KD nejblíže  
vyšší organiza�ní jednotky Ná�elnictvu kmene dosp�lých.  

(20) Klub m�že být ustaven p�i po�tu alespo� 5 �len� klubu.  
(21) �ídícími orgány klubu jsou Valná hromada klubu a vedoucí klubu.  
(22) Delegáty valné hromady klubu s rozhodujícím hlasem jsou všichni �lenové klubu.  
(23) Zasedání valné hromady klubu svolává vedoucí klubu. Je povinen svolat ji v roce volebního  

sn�mu p�íslušné ZOJ vždy p�ed tímto sn�mem.  
(24) O pr�b�hu valné hromady se po�izuje a ukládá zápis.  
(25) Valná hromada jako kolektivní orgán je nad�ízena vedoucímu klubu.  
(26) Do pravomoci valné hromady mj. pat�í:  

a) p�ijetí návrh� na jmenování nebo potvrzení ve funkci vedoucího klubu a p�ípadn� rady  
klubu 

b) p�ijetí vnit�ního p�edpisu klubu a jeho zm�n 
c) projednání zprávy o �innosti a programu klubu 
d) návrh na ukon�ení �innosti klubu 

(27) Vedoucí klubu  
a) je jmenován vedoucím ZOJ na návrh valné hromady klubu z �ad �len� klubu na funk�ní  

období nejdéle t�í let s možností být jmenován znovu – v závažném p�ípad� m�že  
vedoucí st�ediska odvolat vedoucího klubu i bez návrhu valné hromady,  

b) �ídí a koordinuje �innost klubu v souladu s usneseními valné hromady klubu, p�edpisy  
Junáka a Kmene dosp�lých,  

c) je odpov�dný za nápl� �innosti klubu a je z titulu své funkce �lenem rady ZOJ,  
d) zastupuje klub na ve�ejnosti,  
e) je pod�ízen zpravodaj�m KD nad�ízených OJ; p�ímo nad�ízenému zpravodaji KD  

p�edává stru�nou zprávu o �innosti klubu,  
f) seznamuje �leny klubu s �inností, pot�ebami a pokyny organiza�ních jednotek, Kmene  

dosp�lých a Junáka a  
g) odpovídá za registraci �len� klubu.  

(28) Vedoucí klubu m�že na návrh valné hromady klubu ustavit radu klubu a stanovit její  
pravomoci.  

(29) Kluby mohou voln� navazovat kontakty s dalšími kluby kmene i se zahrani�ními gildami  
s podmínkou ší�ení dobrého jména �eského skautingu. O zahrani�ních stycích podává  
vedoucí klubu v nejkratší dob� zprávu nad�ízenému zpravodaji Kmene dosp�lých a  
zahrani�nímu zpravodaji Ná�elnictva kmene dosp�lých.  
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9.    St�ediskový sn�m Kmene dosp�lých  
 

(30)  Svolavatelem st�ediskového sn�mu Kmene dosp�lých jsou vedoucí klub�. Nedojde-li mezi  
nimi k dohod� je svolavatelem vedoucí ZOJ. Vedoucí klub� ho musí informovat o nutnosti a  
pravidlech týkajících se st�ediskového sn�mu Kmene dosp�lých. Jsou-li všichni �lenové  
Kmene dosp�lých v ZOJ registrováni v jediném klubu, plní roli st�ediskového sn�mu valná  
hromada tohoto klubu.  

(31)  St�ediskový sn�m Kmene dosp�lých prob�hne p�ed sn�mem KD vyššího stupn� a volí  
delegáty na sn�m KD vyššího stupn�.  

(32)  Delegáty st�ediskového sn�mu Kmene dosp�lých jsou všichni �lenové Kmene dosp�lých  
registrovaní v dané ZOJ.  

 
10.  Sn�my Kmene dosp�lých vyšších organiza�ních jednotek  
 

(33)  Zpravodajové Kmene dosp�lých VOJ svolávají sn�m na své organiza�ní úrovni:  
a) p�ed konáním sn�mu Kmene dosp�lých vyššího stupn� a volí zde delegáty na tento  

sn�m; sn�m musí prob�hnout p�ed volebním sn�mem Junáka p�íslušné VOJ  
b) dle konkrétní pot�eby a vlastního uvážení nebo  
c) povinn� na žádost nejmén� jedné p�tiny klub� registrovaných na p�íslušném  

organiza�ním stupni  
(34)  Pro svolávání sn�m� KD VOJ platí p�im��en� pravidla dle kap. 11 Kmenový sn�m.  
 
11.  Kmenový sn�m  
 

(35)  Kmenový sn�m je nejvyšším �ídícím orgánem KD.  
(36)  �ádný kmenový sn�m je svoláván Ná�elnictvem kmene dosp�lých vždy p�ed Valným  

sn�mem Junáka.  
(37)  Mimo�ádný kmenový sn�m je ná�elnictvo kmene povinno svolat na písemn� vyjád�enou  

žádost nejmén� jedné p�tiny registrovaných klub�.  
(38)  Mimo�ádný kmenový sn�m m�že ná�elnictvo kmene svolat i na základ� svého rozhodnutí.  
(39)  S termínem a místem sn�mu musí být kluby seznámeny p�ed zahájením sn�mu. V oznámení  

mimo�ádného sn�mu musí být uveden i d�vod, program a úkoly.  
(40)  Delegáty na kmenový sn�m jsou:  

a) zpravodajové KD vyšších organiza�ních jednotek nebo jejich delegovaní zástupci, nebo  
b) delegáti zvolení na sn�mech KD VOJ dle kvóty stanovené Ná�elnictvem kmene  

dosp�lých.  
(41) Rozhodnutí o použití varianty dle �l. (40)a) nebo (40)b) p�ísluší svolavateli sn�mu.  
(42) Delegáty kmenového sn�mu s hlasem rozhodujícím jsou vždy z titulu své funkce �lenové  

Ná�elnictva kmene dosp�lých a nositelé �ádu Zlaté Syringy dle p�íslušného ustanovení  
Statutu �ZSX.  
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(43)   Úkoly �ádného kmenového sn�mu jsou:  

a) projednání zprávy Ná�elnictva KD za uplynulé období, 
b) volba nového Ná�elnictva KD a 
c) projednání �innosti pro p�íští období 

(44)   O návrzích jedná kmenový sn�m jen tehdy, pokud byly Ná�elnictvu KD p�edloženy písemn�  
alespo� 2 m�síce p�ed sn�mem. Výjimkou jsou pilné návrhy na zm�nu kandidátní listiny,  
pro jejichž p�ijetí se vysloví prostá v�tšina delegát�.  

(45)   Návrhy na jednání kmenového sn�mu jsou oprávn�ni podávat:  
a) Sbor nositel� �ádu Zlaté Syringy,  
b) Ná�elnictvo kmene dosp�lých a  
c) sn�my vyšších organiza�ních jednotek Kmene dosp�lých.  

(46)   Sn�m KD m�že podle Stanov Junáka p�edkládat Valnému sn�mu Junáka návrhy na  
usnesení.  

(47)   O usneseních sn�mu KD informuje Ná�elnictvo kmene dosp�lých VRJ a NJ.  
 
12.   Ná�elnictvo kmene dosp�lých  
 

(48)   Ná�elnictvo KD je vrcholným �ídícím orgánem Kmene dosp�lých mezi kmenovými sn�my  
KD. Je oprávn�no vydávat �ídící akty závazné pro �leny KD. Je zárove� p�edstavitelem  
kmene v��i ISGF a zahrani�ním skautským organizacím dosp�lých.  

(49)   �leny Ná�elnictva KD s hlasem rozhodujícím, volenými kmenovým sn�mem, jsou:  
a) ná�elník nebo ná�elní KD (zárove� zastupuje KD v Ná�elnictvu Junáka),  
b) místoná�elní a místoná�elník KD (z nich ten, kdo je opa�ného pohlaví než ná�elník  

nebo ná�elní, rovn�ž zastupuje KD v Ná�elnictvu Junáka), 
c) zahrani�ní zpravodaj KD, 
d) zpravodaj KD pro výchovu a vzd�lávání a 
e) tiskový zpravodaj KD. 

(50)   Dalšími �leny Ná�elnictva KD s hlasem rozhodujícím jsou:  
a) krajští zpravodajové KD, zvolení krajskými sn�my KD,  
b) zpravodaj Svojsíkova oddílu ustavený dle �ádu o Svojsíkov� oddílu,  
c) senior Sboru nositel� �ZSX nebo jeho zástupce.  

(51)   Ná�elnictvo KD složené dle �l. (48) a (49) má právo jmenovat a odvolat další zpravodaje  
Ná�elnictva KD; nejvýše 3 z nich, které ur�í ná�elnictvo, však mají rozhodující hlas.  

 
13.   Rada ná�elnictva kmene dosp�lých  
 

(52)   B�žnou agendu a naléhavé úkoly m�že �ešit Rada ná�elnictva KD. Její rozhodnutí podléhají 
dodate�nému schválení pléna Ná�elnictva KD.  

(53)   Radu ná�elnictva KD tvo�í �lenové Ná�elnictva KD bez krajských zpravodaj� KD.  
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14.  Hospodá�ská správa Kmene dosp�lých (HSKD)  
 

(54)   Tato zvláštní organiza�ní jednotka zajiš�uje organiza�n� – právní a hospodá�ské pot�eby  
 KD. �ídí se Statutem HSKD.  

 
15.   Zástupci Kmene dosp�lých v orgánech Junáka  
 

(55)   �leny rady ZOJ s hlasem rozhodujícím jsou všichni vedoucí klub�.  
(56)   Ve vyšších organiza�ních jednotkách je �ádným �lenem rady OJ s hlasem rozhodujícím  

zpravodaj KD. Je volen sn�mem KD p�íslušné úrovn�.  
(57)   V Ná�elnictvu Junáka zastupují KD ná�elní(k) a místoná�elní(k) Kmene dosp�lých,  

s hlasem rozhodujícím.  
 
16.  �ešení spor�  
 

(58)   Spory mezi �leny KD �eší vždy nejblíže nad�ízený orgán Kmene dosp�lých. V p�ípad�  
 neúsp�šného �ešení sporu se postupuje standardn� dle vnit�ních p�edpis� Junáka.  

 
17.   Stejnokroj a zna�ení  
 

(59)  �lenové Kmene dosp�lých mají právo nosit na skautském kroji znak ISGF a užívat symboly  
 ISGF.  

 
18.   P�echodná a záv�re�ná ustanovení  
 

(60)   Kmen dosp�lých dle tohoto �ádu p�sobil doposud pod názvem „Kmen oldskautek a  
 oldskaut� – dosp�lých �len� Junáka – svazu skaut� a skautek �R“, zkrácen� „Kmen OS“.  
 Pokud n�které starší p�edpisy používají zkratky OS, rozumí se, že je mín�na souvislost  
 s Kmenem dosp�lých ustaveným tímto �ádem. Zkratku OS �i ozna�ení oldskaut je možné ve  
 vnit�ním styku používat i nadále.  

(61)  Dnem ú�innosti se zrušuje Statut kmene OS schválený Úst�ední radou Junáka dne 16.  
 kv�tna 1998.  

(62)  �ád Kmene dosp�lých byl schválen dne 9. 12. 2006. a nabývá ú�innosti od 1. 1. 2007.  
 
Ná�elní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová  
 

Ná�elník CHK: Zden�k Pran�l  
 

Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl  


