
 
 

STATUT 
 �estná léta služby 

 
 �lánek 1. 

�estný odznak za léta služby (dále �LS) byl z�ízen v r. 1937 ná�elnictvem 
Svazu junák� skaut� a skautek Republiky �eskoslovenské. 
 

 �lánek 2. 
Návrh na p�iznání práva nosit �LS podává st�edisko, ORJ, (VOJ) a �lenové SO 
rádci územn� p�íslušné družiny SO. �lenové úst�edních orgán� podávají návrhy 
p�ímo OR SO. Dekrety podepisuje v�dce SO.  
 

 �lánek 3. 
Návrh schvaluje skupina pro �estná léta služby vytvo�ená rádcem družiny  podle 
"Schvalovacího �ádu pro p�iznání �estných let služby v Junáku". 

 
�lánek 4. 

�LS jsou schvalována skupinou pro �LS  pr�b�žn�. 
 

 �lánek 5. 
�LS jsou odstup�ována podle po�tu p�iznaných �estných let služby. 

 
 �lánek 6. 

Po�et nositel� není omezen. �LS se p�iznávají pouze žijícím �len�m Junáka, 
kte�í byli �leny hnutí p�ed rokem 1970.  

 
 �lánek 7. 

�LS nezakládají nositel�m žádná práva. 
 

 �lánek 8. 
a/ Insignii �LS tvo�í lipový lístek o rozm�rech 17 x 16 mm, �apíkem dol�.   Na 

lístku jsou �íslice. 
b/ �LS se nosí uprost�ed klopy levé kapsy. 
c/ Lístky s �íslicí dvacet, dvacetp�t a t�icet jsou z bílého kovu, s �íslicí t�icetp�t a 

vyššími po p�ti letech ze žlutého  kovu. 
d/ Insignie �LS se nesmí kombinovat se služebními léty (lipové lístky bez 
�íslic).  

 



 
�lánek 9. 

Evidenci p�iznaných �estných let služby vede skupina pro �estná léta služby 
SO, vytvo�ená v každé družin�. Rádce družiny p�edává seznam p�iznaných �LS 
pro evidenci u OR SO v�dci SO sou�asn� se žádostí o jeho podpis. 
 



 
 

 Schvalovací �ád 
 pro p�iznání �estných let služby 

 
Schvalovací �ád pro p�iznání �estných let služby vychází z platného statutu 
Svojsíkova oddílu (dále SO), který p�iznává SO právo udílet odznak �estných let 
služby. 
Návrh na p�iznání �estných let služby (dále �LS) podávají st�ediska, ORJ (VOJ) 
nebo �lenové SO rádci územn� p�íslušné družiny SO a úst�ední orgány Junáka 
p�ímo oddílové rad� SO (dále OR SO). Rádce družiny si vytvo�í skupinu pro 
�LS.  
�LS je nutno odlišovat od let �lenství v Junáku (viz dále �l. I., odst. 1-3). 

  
�lánek I. 

 
P�edpoklady p�iznání práva nosit odznak �LS 

 
 1. Právo nosit �LS není dáno prostou dobou, uplynulou od první registrace 
�lena v Junáku, nýbrž jen uznáním prokazatelné, ú�inné a užite�né skautské 
�innosti od doby vstupu do organizace, a to jak v dob� zákonné existence 
Junáka, tak v obdobích ilegality. Za prokazatelnou a ú�innou �innost nelze 
pokládat nap�. pouze soukromé sb�ratelství skautských odznak�, památek, 
známek apod., pokud jejich výsledkem nebyla vážná �innost publika�ní, 
historická �i informa�ní. Zapo�ítává se však �ádné �lenství v oddíle (sme�ce, 
roji) v nedosp�losti (do 16 let). �estný odznak �LS je ud�lován �len�m 
hnutí, kte�í vstoupili do Junáka p�ed rokem 1970. 

 2. Pro zjednodušení a v�tší objektivitu rozhodování o zápo�tu let služby a 
posuzování skautské �innosti navrhovaných, p�ijala OR SO usnesení, že: 
a/ do �LS se zapo�ítávají léta nesvobody i t�m navrhovaným, kte�í  v t�chto 

obdobích nevyvíjeli ilegální skautskou �innost, protože k tomu nem�li 
vhodnou p�íležitost nebo jim v tom bránily  rodinné �i jiné závažné 
d�vody, ale vždy se neprodlen� zapojili v r�zných �inovnických funkcích 
do obnovy našeho hnutí a vytrvali v nich  vždy až do následného 
rozpušt�ní organizace; 

b/ tuto okolnost jsou nejlépe schopni posoudit práv� navrhovatelé  �LS 
práv� tak, jako nezbytnou podmínku ob�anské a skautské  bezúhonnosti; 

c/ navrhovatelé také sami vysloví názor, kolik �LS kandidátu náleží; 
d/ navrhovatelé nesou odpov�dnost posuzovatele a je proto nutné,  aby se 

podrobn� seznámili se statutem �LS a s tímto �ádem. Je  rovn�ž nutné, 



aby si uv�domili a svému okolí vysv�tlili rozdíl  mezi �LS a prostými léty 
�lenství v Junáku; 

e/ zdárné a rychlé schválení návrhu na ud�lení �LS závisí od 
 - pe�livosti navrhovatele ve vypln�ní eviden�ního listu, 
 - získání ov��ovacích podpis� a razítek (ORJ, VOJ, �i �len� SO), 
 - dodržení postupu p�edávání návrhu rádci územn� p�íslušné družiny SO, 

 3. Právo nosit �LS je zcela zrušeno �inností �lena proti zájm�m skautského 
hnutí, nap�. agresivní �inností politickou, destruktivní kritikou, vydáváním 
falešného �i zrádného sv�dectví apod. Rozhodnutí o tom p�ísluší skupin� pro 
�LS p�íslušné družiny SO, která �LS ud�lila. 

4. Rádce družiny vede jednoduchou evidenci p�id�lených dekret� a ukládá 
veškerou dokumentaci. Seznam p�iznaných �LS pro evidenci u OR SO 
p�edává rádce družiny v�dci SO sou�asn� se žádostí o jeho podpis. 

  
 �lánek II. 

Návrhy, které jsou rádcem družiny (skupinou pro �LS) uznány za vyhovující, 
jsou rádcem družiny zaevidovány a jím nebo pov��eným �lenem  SO 
slavnostním zp�sobem p�edány vyznamenaným.  
Eviden�ní �íslo dekretu je složeno z po�adového �ísla/�ísla družiny/roku.  
 
Tento �ád byl projednán a schválen OR SO dne 10. �ervna 2005 a schválen 
výro�ní sch�zí SO dne 17. zá�í 2005.  
 
 


