Legenda k organizační struktuře Junáka


čekatelský kurz 2010

1. Levý diagram znázorňuje způsob, jak je v Junáku odvozována právní subjektivita.
Junák jako celek prostřednictvím svých ústředních orgánů uděluje subjektivitu vyšším organizačním jednotkám (krajům, okresům) a zvláštním organizačním jednotkám, tzn. je jejich
zakladatelem. Zakladateli základních organizačních jednotek jsou okresy, někdy (v případě
neexistence okresů) přímo kraje.
2. Pravý diagram zobrazuje samotnou organizační strukturu.
Barevným podkresem jsou rozlišeny čtyři úrovně: ústředí, kraje, okresy, střediska.
Pro každou úroveň platí, že úplně vlevo je vyznačen nejvyšší orgán jednotky – její sněm
(o tom, kdo se účastní sněmu, viz na konci tohoto textu). Vpravo jsou vyznačeny orgány,
které v jednotce fungují v době mezi sněmy.
Pro úroveň střediska, okresu a kraje platí, že je v době mezi sněmy řídí statutární orgán
společně s radou dané jednotky. Kontrolu hospodaření zajišťuje revizní komise. Barevné
body uvnitř buněk označují povinné členy rady dané jednotky. Modře jsou označeni činovníci zvolení sněmem dané jednotky (součástí rady je vždy statutární orgán a jeho zástupce),
tmavě hnědě jsou vyznačeni členové, jimž vzniká členství v radě z titulu jejich funkce v nižší jednotce.
Pro ústředí platí, že je tu v době mezi sněmy rozděleno vedení mezi náčelnictvo a výkonnou
radu. Náčelnictvo je voleno přímo sněmem a rozhoduje o všech zásadních věcech v Junáku,
zatímco výkonná rada v čele se starostou je jmenována náčelnictvem a řídí Junák po praktické stránce. Vedle ústřední revizní komise je součástí ústředních orgánů také rozhodčí
a smírčí rada, která řeší spory uvnitř organizace.
Šipky ukazují vztahy mezi jednotlivými orgány:
Modré šipky ukazují, kdo koho/co volí/jmenuje. Např. na úrovni střediska šipky ukazují, že
sněm volí vůdce střediska a jeho zástupce, další členy střediskové rady a revizní komisi;
vůdce střediska sám jmenuje vůdce oddílů a se souhlasem rady také zpravodaje střediska.
Tmavě hnědé šipky ukazují, že členy některých orgánů (rad, náčelnictva) nejsou pouze členové zvolení sněmem, ale automaticky také zástupci nižších jednotek (např. členy střediskové rady jsou vůdcové oddílů).
Sněmů organizačních jednotek se vždy účastní stanovený počet delegátů s hlasovacím právem. Ve středisku jsou delegáty všichni skautští činovníci registrovaní ve středisku. Na vyšší
sněmy (včetně valného sněmu) se volí delegáti na nižších sněmech. Tuto skutečnost ilustrují
oranžové šipky. Např. na úrovni střediska sněm může volit delegáty sněmu okresního,
krajského i valného.
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