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Statut vyznamenání „�lenství ve Svojsíkov� oddílu“ 

1. Historie a zp�sob z�ízení 
(1) Svojsík�v oddíl byl z�ízen usnesením III. Junáckého sn�mu 22.11.1968 a ustaven 14.3.1970, je 

pokra�ováním po�átk�, z nichž vyrostl �eský skauting a nese jméno ná�elníka zakladatele A.B. 
Svojsíka. Je �estnou jednotkou Junáka, která stojí mimo organiza�ní strukturu Junáka. Jeho 
postavení v Junáku upravuje �ád Svojsíkova oddílu. 

2. Instan�ní postup 
(2) Postup ud�lení �estného �lenství v SO je podrobn� popsán v �ádu Svojsíkova oddílu. 

(3) P�edkladatel: Organiza�ní jednotka, �len SO, nebo Ná�elnictvo Junáka  

(4) Schvalovatel: Valný sn�m Junáka, nebo Ná�elnictvo Junáka 

(5) Ud�lovatel vyznamenání: Ná�elník CHK nebo Ná�elní DK 

(6) �ádový den není stanoven 

3. Ud�lení �lenství  
(7) �lenství se ud�luje �len�m Junáka za celoživotní aktivní p�sobení ve prosp�ch skautingu. 

(8) �lenství ve Svojsíkov� oddílu ud�luje Valný sn�m Junáka �i Ná�elnictvo Junáka, a to vždy pouze 
jednotlivc�m. �lenství ve Svojsíkov� oddílu je zárove� �estným �lenstvím v Junáku ve smyslu 
odstavce 11 Stanov Junáka. Podmínky ud�lení �lenství ve Svojsíkov� oddílu stanovuje �ád 
Svojsíkova oddílu. 

(9) Po�et žijících �len� Svojsíkova oddílu není omezen. 

4. Oprávn�ní nositele 
(10) Práva a povinnosti vyplývající z �lenství ve Svojsíkov� oddílu stanovuje �ád Svojsíkova oddílu. 

(11) �lenové Svojsíkova oddílu mohou nosit na kroji stužku �lenství ve Svojsíkov� oddílu, která má 
rozm�ry 38 x 10 mm, je bílo-�erveno-modrá v pom�ru 13:12:13 a uprost�ed jsou vytišt�na zlatá 
písmena SO. Mohou nosit také domovenku s nápisem „Svojsík�v oddíl“ 

(12) Na ob�anském od�vu mohou �lenové Svojsíkova oddílu nosit klopový odznak v podob� 
pravidelného osmiúhelníku ze žlutého kovu. Uprost�ed je lilie v trojlístku, podložená lipovým 
listem, po obvod� opis „Junák - Svojsík�v oddíl“. 

5. P�echodná a záv�re�ná ustanovení 
(13) Roli sboru nositel� vyznamenání plní Výro�ní sch�ze SO. 

(14) �lenství v SO se nerozlišuje t�ídami �i stupni. 

(15) Statut byl schválen Ná�elnictvem Junáka dne 9. 9. 2006 k tomuto dni také nabývá ú�innosti . 

 

ná�elní DK:Akad. mal. Michala Rocmanová 

ná�elník CHK:  Zden�k Pran�l 

starosta Junáka: Ing. František Šmajcl 


