
JUNÁK  
český skaut, z.s. 
 

3.oddíl skautů - FÉFO 
středisko 215 - 01 
Kutná Hora 

 
 

Přihláška - registrační karta člena 3.oddílu 
Jméno a příjmení 
 
 

Přezdívka Datum narození Rodné číslo 

Adresa Telefon (mobil nebo domů) 
 

Škola - třída 
 

E-mail 
 

Záliby a sporty Zdravotní pojišťovna 
 

Znalost řečí Plave: dobře - špatně - neplavec 
Onemocnění či choroby, které prodělal 
 
 

Současný zdravotní stav, omezení, alergie 

Připomínky rodičů vůdci 3. oddílu 
 
 

 

Rodiče - zákonný zástupce skauta 
Jméno otce Jméno matky 
Povolání Povolání 
Zaměstnavatel 
 

Zaměstnavatel 

Telefon Telefon 
E-mail E-mail 
Jak mohu pomoci skautskému oddílu Jak mohu pomoci skautskému oddílu 

 
 

 

Skautské záznamy   Registrace:  Registrační číslo: 
Datum vstupu do oddílu členem 3.oddílu od 
složil Nováčkovskou zkoušku složil Skautský slib 
 
Souhlasím se vstupem syna do JUNÁKA a umožním mu zúčastňovat se pravidelně oddílových a družinových podniků. 
JUNÁK je organizace výběrová a z jeho řad bude vyloučen každý, kdo hrubě poruší skautský zákon nebo slib. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a byl 
jsem poučen(a) o rozsahu a způsobu zpracování těchto údajů. 
 
 
  ___________________     _______________________ 

Datum             Podpis otce - matky 

 



INFORMACE PRO RODIČE (tuto část přihlášky si ponechte) 
 
I. Junák – český skaut, z.s. 

• je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující své členy a členky bez rozdílu 
národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 

• je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je 
členem světových organizací skautů a skautek, které sdružují na 40 miliónů členů ve více než 
200 zemích a teritoriích světa. 

 
II. Členství v Junáku vzniká 

• přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím potřebných údajů (viz dále) a zaplacením 
členského příspěvku. 

 
III. Členství může zaniknout 

• odhlášením člena (ústní nebo písemnou formou vedoucímu oddílu), 
• nezaplacením členského příspěvku nebo 
• vyloučením z důvodu porušení povinností člena. 

 
IV. Poučení o nakládání s osobními údaji 
Junák – český skaut, z.s., sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1 (dále jen Junák) je správcem osobních 
údajů a zpracovává osobní údaje svých členů a rodičů (zákonných zástupců) mladších členů v souladu 
se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonu ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Činí tak v rozsahu nezbytném pro 
výkon oprávněné činnosti občanského sdružení, zejména za účelem: 

• zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další činnosti jednotek Junáka (dále jen 
činnost), 

• kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při zajištění činnosti, 
• poskytnutí údajů požadovaných po Junáku státními orgány a orgány územní samosprávy při 

čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtu nebo při plnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů. 

Junák zpracovává o každém mladším členovi tyto osobní údaje: 
• identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné číslo (u cizinců datum narození a údaj o pohlaví), 

přezdívka; 
• kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonická spojení, e-mail a podobné údaje; 
• údaje o činnosti v Junáku - členství v jednotkách, účast na akcích, dosažená kvalifikace a 

podobné údaje; 
• údaje o zdravotním stavu; 
• další údaje související s činností člena - plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednost, 

zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje; 
• údaje o rodičích či zákonných zástupcích - jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefonická 

spojení, e-mail, profese a podobné údaje. 
Junák zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které zákon označuje jako "citlivé údaje". Jedná se o 
údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na činnosti Junáka, slouží 
k preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají 
k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány 
výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento 
souhlas muže být kdykoliv odvolán. 
Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich 
ochrana před zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být zpřístupněny pouze činovníkům Junáka, 
kteří je potřebují pro výkon své funkce. 
Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a 
kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom z 
rodičů či zákonném zástupci. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí 
ostatních osobních údajů je dobrovolné. 



Pokud rodič či zákonný zástupce zjistí, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, má 
právo se obrátit na příslušné úřady k přijetí opatření za účelem nápravy. Na základě písemné žádosti 
je Junák povinen poskytnout členovi (případně za něj jeho rodiči, či zákonnému zástupci) informace o 
osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za 
přiměřenou úhradu. 
 
V. Rodič nebo jiný zákonný zástupce (pouze u členů mladších 18-ti let) podepsáním přihlášky: 
prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do Junáka – svazu 
skautu a skautek ČR, 

• souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských idejí, a zavazuje se podpořit jeho účast na 
oddílových akcích, 

• zavazuje se poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v 
Junáku, včetně zdravotního stavu člena, 

• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich rodičů či 
zákonných zástupců, 

• bude ihned oznamovat změnu údajů, které organizaci předal/a v přihlášce, 
• uděluje souhlas, že fotografie člena pořízené v rámci skautských akcí mohou být použity 

v oddílové kronice, na oddílovém webu či jinak za účelem dokumentace a propagace činnosti 
skautingu, 

• souhlasí, že pokud dítě cestuje na sraz a zpět samotné, zodpovídá za něj vedoucí oddílu jen 
během akce (od času stanoveného srazu do času stanoveného rozchodu) a pokud je dítě 
doprovázeno rodičem nebo jinou zodpovědnou osobou, zodpovídá za něj vedoucí oddílu od 
převzetí vedoucím akce do opětovného předání rodičům či jiné zodpovědné osobě, 

• souhlasí s tím, že zůstatek peněz za akci zůstane oddílu na další jeho výdaje, 
• budou za člena platit roční členské příspěvky v domluveném termínu. 

 
VI. Povinnosti organizace 
Junák se zavazuje, že členům: 

• umožní (nabídne) účast na akcích pořádaných organizací, 
• zabezpečí úrazové pojištění na všech akcích pořádaných organizací, 
• umožní používat majetek střediska a organizace jako celku, 
• zabezpečí veškerá práva člena v souladu se stanovami Junáka a dalšími předpisy. 

 
VII. Povinnosti rodiče a člena: 
Rodiče se zavazují, že: 

• umožní svému dítěti účast na akcích pořádaných organizací, 
• poskytnou pravdivé osobní údaje potřebné k zabezpečení odpovědnosti organizace za člena 

v průběhu činnosti, 
• budou poskytovat aktuální informace o zdravotních omezeních a problémech, které by mohly 

mít vliv na činnost dítěte, 
• budou za člena platit členské příspěvky, 
• v případě změny kontaktů na dítě či na sebe nebo v případě změny zdravotního stavu dítěte 

kontaktují neprodleně vedoucího oddílu a oznámí mu změnu. 
Člen se zavazuje: 

• k pravidelné účasti na všech skautských (družinové schůzky, výpravy, tábor a jiné). 
• pokud se nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit plánované akce, dostatečně předem o této 

skutečnosti informuje rádce nebo vůdce. 
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