
Směrnice pro činnost poboček SPJF 

1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí 

platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 

2. Členem pobočky se stává, po schválení vedením pobočky, člen SPJF na základě 

svého písemného přihlášení u vedení pobočky. 

3. Pobočka SPJF si může zvolit vlastní znak pobočky. Znak pobočky musí být schválen 

Výkonným výborem SPJF. 

4. Členové pobočky i nečlenové pobočky (a současně členové SPJF) v místě jsou si 

navzájem rovni a jsou povinni respektovat stanovy SPJF a veškeré interní předpisy. 

5. Výroční schůze pobočky se schází minimálně jednou ročně za účelem volby orgánů 

pobočky. Schůze se mohou zúčastnit všichni členové pobočky. Schůzi svolává 

vedoucí pobočky. 

6. Orgány pobočky jsou: 

a) vedoucí pobočky 

b) vedení pobočky 

7. Vedoucí pobočky je osoba starší 18 let. Je zvolen nejvyšším počtem hlasů členů 

pobočky přítomných na výroční schůzi pobočky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

los.  Vedoucí pobočky je povinen být v kontaktu s Výkonným výborem SPJF a 

informovat jej o činnosti pobočky v místě. Vždy v lednu následujícího roku je povinen 

předat Výkonnému výboru SPJF zprávu o činnosti pobočky v místě za uplynulý rok. 

Vedoucí pobočky je odpovědný Vedení SPJF a Výkonnému výboru SPJF. Je pro 

všechny členy SPJF v místě kontaktní osobou a jeho kontaktní adresa je současně i 

kontaktní adresou pobočky, pokud vedení pobočky nerozhodne jinak. 

8. Vedení pobočky má tři členy, z toho 1 vedoucího (současně vedoucího pobočky) a 2 

zástupce starší 18 let. Vedení pobočky je voleno členy pobočky na Výroční schůzi 

pobočky nejvyššími třemi počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Vedení 

pobočky se schází minimálně čtyřikrát do roka. Vedení pobočky schvaluje program 

činnosti pobočky, rozhoduje o zrušení členství v pobočce. 

9. Činnost pobočky musí být v souladu se stanovami SPJF a zákony ČR. 

10. V případě závažných sporů uvnitř pobočky, případně mezi pobočkami, pobočkou a 

výkonným výborem nebo vedením SPJF, rozhoduje Revizní komise SPJF. 

11. Pobočka může požádat Výkonný výbor SPJF o postavení Pobočného spolku. V tom 

případě jsou orgány pobočky totožné s orgány Pobočného spolku. 

12. Pobočku může Výkonný výbor SPJF zrušit v případě, že po jeden kalendářní rok 

nevyvíjela žádnou činnost nebo není v kontaktu s Vedením SPJF. Výkonný výbor 

SPJF může pobočku zrušit také pokud její činnost porušuje stanovy SPJF či zákony 

ČR. V tomto případě jsou členové pobočky povinni vypořádat veškeré své závazky 

vůči partnerům v místě takovým způsobem, aby jej nemuseli řešit orgány SPJF. 

 

Schváleno Vedením SPJF 12. 1. 2008 

 



Směrnice pro činnost pobočných spolků SPJF 
 
1. Pobočný spolek se může stát pobočka SPJF nebo oddíl SPJF, který požádá o zřízení Pobočného 
spolku Vedení SPJF. 
2. Vznik Pobočného spolku Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen Pobočný spolek, PS SPJF) 
se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik Pobočného spolku musí schválit Vedení SPJF. 
3. Členem Pobočného spolku se stávají členové pobočky nebo oddílu, pokud získá postavení 
Pobočného spolku. 
4. Pobočný spolek má vlastní právní subjektivitu. 
5. Výroční schůze Pobočného spolku se schází minimálně jedenkrát za tři a půl roku za účelem 
volby orgánů Pobočného spolku. Schůze se mohou zúčastnit všichni členové oblastní organizace. 
Schůzi svolává vedoucí pobočného spolku. 
6. Orgány Pobočného spolku jsou: 
1. Orgány PS SPJF jsou: 
a) Výroční schůze PS SPJF; 
b) Vedení PS SPJF; 
c) Vedoucí PS SPJF, který je statutárním orgánem; 
d) Revizor PS 
Orgány Pobočného spolku jsou současně i orgány pobočky případně oddílu, pokud mají postavení 
Pobočného spolku. 
7. Vedoucí Pobočného spolku je zvolen nejvyšším počtem hlasů členů Pobočného spolku přítomných 
na výroční schůzi Pobočného spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Vedoucí Pobočného 
spolku musí být člen SPJF starší 18 let. Vedoucí pobočného spolku je povinen být v kontaktu s 
Výkonným výborem SPJF a informovat jej o činnosti pobočného spolku v místě. Vždy v lednu 
následujícího roku je povinen předat Výkonnému výboru SPJF zprávu o činnosti pobočného spolku v 
místě za uplynulý rok. Vedoucí Pobočného spolku je odpovědný Vedení SPJF a Výkonnému výboru 
SPJF. Je pro všechny členy SPJF v místě kontaktní osobou a jeho kontaktní adresa je současně i 
kontaktní adresou Pobočného spolku, pokud vedení Pobočného spolku nerozhodne jinak. 
8. Vedení pobočného spolku má nejméně tři členy, z toho 1 vedoucího (současně vedoucí PS) a 2 
zástupce. Vedení Pobočného spolku je voleno na Výroční schůzi Pobočného spolku. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje los. Členem vedení Pobočného spolku mohou být jen členové SPJF starší 18 
let. Vedení Pobočného spolku se schází minimálně čtyřikrát do roka. Vedení Pobočného spolku 
schvaluje program činnosti PS, schvaluje rozpočet Oblastní organizace, má právo podávat samostatné 
projekty za Pobočný spolek, rozhoduje o zrušení členství v Pobočném spolku. 
9. Revizor Pobočného spolku je kontrolním orgánem Pobočného spolku. Revizor Pobočného spolku 
je osoba starší 18 let, volena na Výroční schůzi Pobočného spolku. Revizor Pobočného spolku 
vykonává dohled nad hospodařením Pobočného spolku, upozorňuje vedení pobočného spolku na 
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. Pro 
výroční zprávu pobočného spolku připravuje zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti. 
10. Činnost Pobočného spolku musí být v souladu se stanovami SPJF a zákony ČR. 
11. V případě závažných sporů uvnitř Pobočného spolku, případně mezi Pobočnými spolky, 
Pobočným spolkem a Výkonným výborem nebo Vedením SPJF, rozhoduje Revizní komise SPJF. 
12. Pobočný spolek může vedení SPJF zrušit v případě, že po jeden kalendářní rok nevyvíjela 
žádnou činnost nebo není v kontaktu s Vedením SPJF. Vedení SPJF může pobočný spolek zrušit také, 
pokud její činnost porušuje stanovy SPJF či zákony ČR. V tomto případě jsou členové Pobočného 
spolku povinni vypořádat veškeré své závazky vůči partnerům v místě takovým způsobem, aby je 
nemusely řešit orgány SPJF. 

 

Schváleno Vedením dne 9. 9. 2017 



Směrnice pro činnost oddílů SPJF (OBS) 
 

1. Každá organizovaná skupina dětí při SPJF vyvíjející pravidelnou činnost pod 
vedením osoby starší 18 let musí být registrována při SPJF jako oddíl (oddíl Bobří stopy 
– zkráceně OBS) a splňovat kritéria stanovená těmito směrnicemi.  

2. Oddíl SPJF může založit člen SPJF starší 18 let, který je dostatečně známý Vedení 
SPJF a který projde základním proškolením. Registraci oddílu musí schválit stovkař 
Oddílů Bobří stopy (dále jen stovkař OBS) a Výkonný výbor SPJF. 

3. Členem oddílu se stává zájemce na základě svého písemného přihlášení u vedení oddílu. 
Člen oddílu je členem SPJF, včetně všech práv a povinností z toho vyplývajících. 

4. Vedoucí oddílu je osoba starší 18 let a je stanoven na základě vnitřních pravidel oddílu. 
Vedoucí oddílu je povinen zajímat se o informace určené pro pracovníky s mládeží při 
SPJF v oficiálním tisku SPJF a projít patřičným školením podle charakteru jeho činnosti.  
Kontaktní adresa vedoucího oddílu je současně i kontaktní adresou oddílu, pokud oddíl 
nezvolí jinak. 

5. Vedoucí oddílu je povinen být v kontaktu se stovkařem OBS  a informovat jej o činnosti 
oddílu nejméně jednou za šest měsíců zasláním hlášení o činnosti oddílu. Nejméně 
jedenkrát ročně je Vedoucí oddílu povinen stovkaře OBS o stavu své členské základny. 

6. Činnost oddílu musí být v souladu se stanovami SPJF a zákony ČR. 
7. V případě závažných sporů uvnitř oddílu, případně mezi oddíly, oddílem a výkonným 

výborem nebo vedením SPJF, rozhoduje Revizní komise SPJF. 
8. Oddíl může mít postavení Oblastní organizace. V tom případě musí oddíl být schopen 

své orgány a způsob obsazování těchto orgánů přizpůsobit pravidlům pro orgány 
Oblastní organizace. 

9. Oddíl může vedení SPJF zrušit v případě, že po jeden kalendářní rok nevyvíjel žádnou 
činnost nebo není v kontaktu se stovkařem OBS. Vedení SPJF může oddíl zrušit také 
pokud jeho činnost porušuje stanovy SPJF či zákony ČR. V tomto případě jsou členové 
oddílu povinni vypořádat veškeré své závazky vůči partnerům v místě takovým 
způsobem, aby je nemusely řešit organy SPJF. 

 
Schváleno Vedením SPJF  5. 10. 2008 



Směrnice pro pořádání oficiálních akcí SPJF  

a používání loga SPJF 

1. Co je oficiální akce SPJF 

Za oficiální akci SPJF je považována taková akce, která splňuje všechna následující kritéria:  

a) Akci pořádá člen SPJF starší 18 let dostatečně známý Vedení SPJF. 

b) Organizátor oficiální akce SPJF má absolvovaná příslušná školení, pokud charakterem 

akce tato povinnost vyplývá ze zákona. 

c) Konání akce je oznámeno nejpozději měsíc předem a akce je schválena. Oznámení 

může být provedeno následujícími způsoby:  

a. Vyvěšením na serveru www.iklubovna.cz. V takovém případě se akce 

považuje za schválenou, pokud není její organizátor do deseti dnů od vyvěšení 

informován Pořadatelskou komisí o tom, že Výkonný výbor akci zamítl. 

b. Oznámením Pořadatelské komisi. Komise informuje neprodleně pořadatele o 

tom, zda Výkonný výbor akci schválil. 

c. Oznámením Výkonnému výboru. Výkonný výbor akci schválí či zamítne. 

d) Výjimku z bodu c) tvoří interní akce oddílů a klubů SPJF, které stačí hlásit zpětně 

Pořadatelské komisi a nemusí být předem schváleny Výkonným výborem. 

e) Organizátor akce použije na propagačních materiálech akce logo SPJF. 

f) Pro akce poboček a pobočných spolků SPJF platí stejná pravidla jako pro běžné akce 

SPJF, pokud ale není na akci požadována dotace, nepodléhá akce schválení 

Výkonným výborem. 

 

2. Propagace oficiálních akcí SPJF 

a) Pořadatel akce propaguje akci dle svého uvážení v souladu s dobrými mravy a ve 

snaze o zachování dobrého jména SPJF v očích veřejnosti a sdělovacích prostředků. 

b) Pořadatel akce se v případě zájmu může obrátit na Komisi pro komunikaci s žádostí o 

propagaci oficiálními kanály SPJF (především na oficiálních profilech na sociálních 

sítích, na webových serverech SPJF či směrem k novinářům).  

c) Je-li akce řádně nahlášena, Komise pro komunikaci automaticky propaguje vybrané 

akce ve vhodných komunikačních kanálech SPJF. Forma a rozsah propagace se odvíjí 

od domluvy s pořadatelem. 

 

3. Dotace na akci a jejich vyúčtování 

a) Pořadatel oficiální akce SPJF může žádat o dotaci při splnění následujících podmínek: 

a. Akce se zúčastnilo minimálně 6 osob, z toho je minimálně 70 % ve věku 6 – 

26 let. Tuto skutečnost dokládá přiložená prezenční listina.  

b. Výše dotace nepřekračuje ani jednu z těchto dvou částek: 1/ Součin aktuální 

částky poskytované na člověka a den, počtu dní akce a počtu účastníků akce, 2/ 

70 % z celkových nákladů akce. 



c. Vyúčtování je dodáno Pořadatelské komisi nejpozději měsíc po skončení akce 

včetně všech originálů dokladů (listy obsahující termotiskové doklady musí být 

povinně dodány i v xeroxové kopii). 

b) Vyúčtování musí obsahovat všechny náležitosti dle vzoru, především pak: termín a 

místo konání akce, název akce, seznam účastníků včetně věku (prezenční listina), 

informace o účastnických poplatcích, originály účetních dokladů, rozpis příjmů a 

výdajů rozčleněný do příslušných kategorií, stručné hlášení o průběhu akce (může být 

nahrazeno reportáží na serveru iKlubovna.cz). 

c) Pokud je vyúčtování v pořádku přijato, obdrží pořadatel dotaci způsobem, na kterém 

se domluví s Pořadatelskou komisí nebo s Účetní SPJF nejpozději měsíc po odevzdání 

účetnictví.  

d) Na proplácení výdajů akce není právní nárok a toto proplácení je závislé na finančních 

možnostech SPJF v daném roce. 

 

4. Používání loga SPJF 

a) Pořadatelé oficiálních akcí SPJF jsou povinni použít logo SPJF na propagačních 

materiálech akce. K takovému použití nepotřebují další svolení. 

b) Použití loga SPJF na propagačních materiálech akcí, které nejsou oficiálními akcemi 

SPJF, vyžaduje schválení Výkonným výborem a zařazení příslušné akce pod status 

„Akce konaná s podporou SPJF“. 

c) Jakékoliv jiné použití loga SPJF je podmíněno schválením Výkonného výboru. 

Výkonný výbor je rovněž oprávněn požadovat následné odstranění loga, pokud shledá 

porušení dobrých mravů, stanov SPJF nebo zákonů ČR.  

d) Logo SPJF nesmí být jinak graficky upravováno, jeho použití je možné pouze ve 

formátu, který je vystaven na webu www.spjf.cz. Přípustná je pouze změna velikosti 

při zachování proporčnosti a změna barvy s přihlédnutím k okolnostem použití. 

 

Schváleno Vedením dne 29. 3. 2018 

 



Směrnice pro správu klubovního hnutí SPJF 
 

1. Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) sdružuje dětské mikrokolektivy – kluby . 
2. Klub  tvoří nejméně tři členové mladší 18 let, přičemž žádný člen klubu nesmí být 

plnoletý. 
3. SPJF sdružuje kluby pěti typů, Kluby Bobří stopy (KBS), Bratrstva talismanu 

(BT), Dívčí kluby (DK), Internetové kluby (IK) a Ak ční týmy (AT) . Správou 
každého z nich pověřuje Vedení SPJF jednu osobu, „Stovkaře“. 

4. Členové klubu nemusí být členy SPJF a nejsou povinni platit žádné poplatky. SPJF 
nenese jakoukoliv zodpovědnost za aktivity jednotlivých klubů. 

5. Klub vzniká  doručením písemné přihlášky na adresu SPJF, obsahující název a typ 
klubu, dopisovatelskou adresu, jména, příjmení a data narození členů klubu. Na 
založení klubu není právní nárok a jeho založení může stovkař odmítnout. 

6. Po založení nového klubu příslušný stovkař klubu: 
a) přidělí klubovní číslo (např. 211. KBS); 
b) vystaví zakládací listinu; 
c) vystaví klubovní průkazky všech členů; 
d) pravidelně zasílá jeden výtisk časopisu Bobří stopou. 

7. Klub je povinen psát pravidelná hlášení o činnosti v přiměřeném rozsahu nejméně 
jednou za šest měsíců, v optimálním případě alespoň jednou za dva měsíce. Hlášení 
jsou zasílána poštou na adresu SPJF. 

8. Klub zaniká: 
a) na vlastní žádost; 
b) poklesne-li počet jeho členů na dva a méně; 
c) nezašle-li po dobu šesti měsíců hlášení na adresu SPJF; 
d) dosáhne-li alespoň jeden ze členů plnoletosti; 
e) rozhodnutím Výkonného výboru SPJF (zpravidla za činnost odporující poslání 
SPJF). 

9. Zaniklý klub může být obnoven na základě písemné žádosti (hlášení), pominou-li 
důvody uvedené v odst. 8. 

10. Klub se může stát oddílem v případě, že splňuje podmínky uvedené Ve směrnici pro 
činnost oddílů SPJF (OBS). Nový oddíl poté nese stejné číslo a jméno jako původní 
klub. 

 
Schváleno Vedením SPJF 5. 10. 2008 

 


