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Pionýr = dobrodružná příprava na život

Výroční zprávu protkávají nápisy začínající „Pionýr = …“ Co vlastně? 
Mohli bychom nabídnout defi nici, například „spolek provozující veřej-
ně prospěšnou činnost především formou volnočasové výchovné práce 
s dětmi a mládeží“. Zní to ale trochu „koženě“… Zkusím to jinak.
Pionýr a obdobné organizace jsou, spolu se školou a rodinou, součástí 
trojlístku, který se stará o výchovu a vzdělávání dětí. O výchovu by se 
přirozeně měla starat hlavně rodina (kéž by…), jenže rodičům nezřídka 
chybí čas. A škola? Ta v poslední době výchovu odsouvá na chvost zá-
jmu – plní především vzdělávací funkci. Přesto mi přijde, že kvůli stále 
většímu důrazu na informace o médiích, fi nancích či genderové rovnosti 

dětem občas uniká tzv. trivium základních vědomostí: dobře číst, psát a počítat…
Aby nedošlo k mýlce, nesmírně si vážím učitelů i škol, mnohé jsou úžasně živé a moderní. 
Stejně tak vím, že většina rodin funguje bezchybně. Jsem ale přesvědčen, že v současnosti 
jsou hodně patrné limity obou těchto „institucí“ a o to významnějším dílkem výchovné sklá-
dačky je nabídka dětských spolků. Neformální prostředí (třeba v našich pionýrských oddílech) 
je pro děti nesporně zajímavé a nabízí nenápadnou „přípravu pro život“. Schůzky, výpravy 
i tábory jsou příležitostí k uplatnění a ozkoušení ve škole nabytých vědomostí, ale také k zís-
kání nových zkušeností a návyků.
Zdánlivě skromné cíle, jako je umět si sbalit vlastní věci, vyjádřit kultivovaně svůj názor 
a obhájit si ho v diskuzi, společný úklid či nutnost postarat se o sobe i o mladší kamarády, 
snaha naučit dítě pracovat s informacemi, kriticky myslet, najít svoje místo v týmu, vyhrávat 
i prohrávat čestně… – to vše rozšiřuje rozhled, přispívá k vychovanosti člověka a může mu 
pomoci v mnoha životních situacích. Věřím, že následující stránky vás přesvědčí, že pionýrské 
oddíly jsou tím správným místem, kde se tyto věci naučit, a že PIONÝR svůj díl nikdy nekon-
čící výchovné práce odvedl i v roce 2016.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra

PřátelstvíPřekonání Pomoc PřírodaPoznání Paměť Pravda

Ideály pionýra
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V  sobotu 12. 11. se v Pardubicích sešlo 
přes dvě stě zástupců pobočných spolků 
Pionýra – zvolených delegátů IX. výroční-
ho zasedání Pionýra. Společně určili směr 
našeho spolku na příští roky – byla schvá-
lena úprava Stanov Pionýra a také zvoleni 
funkcionáři na centrální úrovni organiza-
ce (předseda a místopředsedové Pionýra, 
členové Výkonného výboru České rady 
Pionýra a také předsedové i členové Kon-
trolní komise Pionýra a Rozhodčí komise 
Pionýra).
V  programu byla vyhrazena i  část pro 
slavnostní ocenění vybraných dobrovol-
níků za jejich práci.

Orgány Pionýra

Statutární orgán Pionýra
předseda Pionýra  Martin Bělohlávek, Mgr.

Česká rada Pionýra (ČRP)
Je složena z 23 volených delegátů krajských 
organizací Pionýra. V roce 2016 proběhlo jed-
no jednání, rozdělené na dvě dílčí zasedání.

Výkonný výbor České rady Pionýra 
(VV ČRP)
předseda Pionýra  Martin Bělohlávek, Mgr.
místopředsedové Ivana Vejvodová
 Darina Zdráhalová, Mgr.
ekonom Kateřina Brejchová, Ing.
členové Marie Houdková,  Mgr.
 Jakub Hrdlička, Mgr.
 Ludmila Kočí, Mgr.
 Zuzana Krausová
 Ivana Mochurová
 Vendula Nejedlá,    

Ing. Ph.D.
 Dušan Pěchota
 Kateřina Součková, Mgr.
 Miroslava Tolarová, Mgr.

Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
předseda Martin Dobčák, JUDr.
místopředseda Lee Louda, Ing.
členové Jakub Kořínek, Mgr.
 Petr Sádovský, Bc.
 Jan Škampa, Mgr. 

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda Marcela Hrdličková
místopředseda Karel Weil
členové Janáčková Daniela
 Václav Johánek
 Miroslav Maršálek, Ing.

Libuše Nejedlá
Luboš Šmolík

Miro
Libuše
Luboš 
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A k tomu je rok od roku více dětí a mladých lidí, na něž Pionýr výchovně působí, přestože 
nejsou členy. Je to tak díky zvyšující se otevřenosti aktivit. Tento trend je dobře znatelný 
např. u letních táborů, projevuje se ale i v dalších typech naší činnosti.

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek    Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra 
Jakub Hanuš     Pionýr, z. s. – Středočeská KOP 
Robert Halama    Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP
Martin Mlynářík    Pionýr, z. s. – Plzeňská KOP
František Kováč   Pionýr, z. s. – KOP Karlovarského kraje
Rudolf Zeus, DiS   Pionýr, z. s. – Ústecká KOP
Pavel Košek, DiS    Pionýr, z. s. – Liberecká KOP
Ivana Vejvodová   Pionýr, z. s. – Královéhradecká krajská organizace
Marie Houdková, Mgr.   Pionýr, z. s. – Pardubická KOP
Jiří Němec, Mgr.   Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina
Jan Kačer     Pionýr, z. s. – Jihomoravská KOP
Darina Zdráhalová, Mgr.  Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská KOP
Josef Matoušek   Pionýr, z. s. – Moravskoslezská KOP

do 9 let 2592

10 – 12 let 2615

13 – 15 let 2011

16 – 18 let 1416

19 – 26 let 2013

27 a více 3344

Členská základna Pionýra 
k 31. 12. 2016: 13991

527 
oddílů 

260 
pionýrských 
skupin (PS)

5
pionýrských 

center 
(PC)

123 
klubů 
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Děkujeme dobrovolníkům!

Pionýr žije především díky práci tisíců dobrovolníků – vedoucích, instruktorů, zdravotníků, 
hospodářů, lektorů a dalších. Přestože není možné jejich práci vyčíslit a už vůbec je za ni od-
měnit, hledáme alespoň příležitosti a způsoby, jak jim poděkovat. Právě proto jsou v Pionýru 
každý rok předávána ocenění a  vyznamenání. Mnoho z nich předávají krajské organizace 
a pionýrské skupiny samostatně. Některá jsou ale předána na velkých společných akcích, jako 
je Koncert Děti dětem anebo v roce 2016 i Výroční zasedání Pionýra. 
A protože práce našich dobrovolníků je těžko přehlédnutelná, někteří z nich jsou oceňováni 
i mimo Pionýr. V tomto roce šlo například o medaile MŠMT, které byly předávány u příleži-
tosti dne učitelů (29. 3.) přímo paní ministryní, pět z nich získali i pionýři. 
Rovněž na úrovni některých krajů na ocenění dobrovolníků myslí, tradičně jde o Plzeňský 
a Zlínský kraj – i zde byli mezi oceněnými naši dobrovolníci.

Křišťálová Vlaštovka: Lee Louda
Lipový list stříbrný: Markéta Fraitová
Lipový kvítek zlatý: Miroslav Klimecký, 
Petr Žingor
Léta věrnosti zlatá: Emilie Filová, 
Božena Klimecká
Léta věrnosti diamantová: Bohumír Švec

Medaile MŠMT stříbrná: Jaroslava Rothanzlová
Medaile MŠMT bronzová: Vladimíra Brandová, 
Renata Chrástková, Tomáš Suchý, Radek Zázvůrek

Ocenění Plzeňského kraje: Miloslav Antoš
Ocenění Zlínského kraje: Lenka Sakařová
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Nudu u nás nenajdete

Ačkoli „zvenku“ jsou vidět především naše velké akce, činnost Pionýra tvoří hlavně tisíce 
schůzek oddílů a volnočasových klubů, nespočet výletů, výprav, soutěží, her a táborů… Cel-
kem máme 650 oddílů a otevřených klubů s různým zájmovým zaměřením po celé republice.
Ze společných pionýrských akcí a soutěží je řada otevřených, některé jsou ale jen „naše“. 
Příkladem je uzlařská soutěž „O putovní pohár Zlaté růže“, jejíž 23. ročník proběhl 1. 4. 
Ve vázání uzlů na čas soutěžily všechny kategorie – od nemladších dětí po dospělé.
Své síly mohou naši dobrovolníci změřit také v Soutěži etapových her – celotáborových (ty 
jsou základním kamenem programu většiny táborů) i celoročních (na nich je založen program 
některých oddílů).
A protože pionýři se rádi potkávají, tak v roce, kdy není republikové setkání (RESET), proběhla 
řada krajských srazů pionýrských oddílů – většina z nich se konala v září.

Pionýr v médiích
Zprávy z  činnosti Pionýra pravidelně nabízíme i médiím. V  roce 2016 jsme proto 
uspořádali tradiční tiskovou konferenci k Ledové Praze a vydali sedm tiskových zpráv 
(Ledová Praha, Koncert Děti dětem, Prohlášení předsedy Pionýra k šikaně, Opravdu 
dobrý tábor, Český den proti rakovině, Zdravá pionýrská krev, Letní tábory).

66 274 
účastníků 

akcí PS

Vítěz Soutěže 
etapových her:

PS Švermováček

2832 
akcí PS

Vítěz „O putovní 
pohár Zlaté růže“:

93. PS Orion, 
Praha
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Branná výchova není jen hraní 
na vojáčky

V  posledních letech v  Pionýru přibývá oddílů 
tíhnoucích k branné činnosti. Proto se jim sna-
žíme poskytnout informace a  náměty pro čin-
nost (například v podobě tematického speciálu 
v  listopadovém vydání našeho zpravodaje Mo-
zaika), zprostředkovat fi nanční podporu činnosti 
(od Ministerstva obrany – v  rámci podpory pří-
pravy obyvatel k obraně státu) i nabídnout spo-
lečné akce. 
Takovou akcí byl Air-softový víkend, konaný 
u příležitosti výročí osvobození (6. – 8. 5.). Pro 
účastníky byla připravena řada úkolů (misí), sou-
těž ve střelbě a dalších dovednostech, i návštěva 
muzea speciálních jednotek od II. světové války 
až do dneška.

Proč airsoftové oddíly?
Airsoft je jen část činnosti. Schůzky 
jsou zaměřené například na  balení 
batohu, topografi i, uzly, přežití v pří-
rodě, stanování, shánění potravy, 
první pomoc… Ve  spojení s  airsof-
tem to však děti baví víc.
Náročná činnost navíc zlepšuje fyzič-
ku, podporuje taktické a strategické 
myšlení. Hlavně ale posiluje týmové-
ho ducha, rozvíjí spolupráci a smysl 
pro fair play.

z rozhovorů v tematickém speciálu Mozaiky

*například: Branný závod pro veřejnost (SKOP), Branná hra 
Cesta odhodlání (1. PTS Táborník), Paintballová liga (PS Čáslav), 
Když se ucho utrhne 2016 (63. PS Sosna), Podpora vodáckého 
sportu (104. PS Fregata), Historie nesmí být zapomenuta (PS 
VÝSADKÁŘI 8280), Survival 2016 (PS Mír Domažlice) a další…

150 
účastníků 

air-softového 
víkendu

12 
projektů

 podpořených 
MO*
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Vyrážíme i za hranice

Činnost Pionýra tradičně přesahuje hranice 
České republiky. Příležitosti k  meziná-
rodním aktivitám vyplývají především 
z našeho členství v  IFM-SEI, ale také 
z dlouhodobých dvoustranných vazeb 
s  partnerskými organizacemi – pře-
devším na úrovni pionýrských skupin 
a  krajských organizací. Konkrétních 
příkladů bylo v roce 2016 více.
Dvě výpravy pionýrů byly součástí me-
zinárodního tábora IFM-SEI v Němec-
ku, kde se zapojily do společných ak-
tivit s 2500 účastníky z 30 organizací 
IFM-SEI.
Skupina dobrovolníků z Olomoucko-
-zlínské organizace Pionýra se po dvou 
letech opět vydala na  návštěvu fi nské or-
ganizace Pinskut (fi nští pionýři), která do  své 
činnosti zavádí upravenou verzi našich výchovných 
programů. Na  tuto spolupráci navázali výměnou zkuše-
ností z dalších oblastí, jako vzdělávání, průvodcování, moti-
vace dobrovolníků…
Ve dnech 6. – 9. října se setkaly členské organizace IFM-SEI 
na trajektu mezi Helsinkami a Stokholmem. Na pracovním se-
mináři, podpořeném z programu Erasmus plus, se hovořilo 
o možnostech spolupráce a fi nancování mezinárodních aktivit 
v rámci Evropy.
Zástupci Pionýra se zapojují do zahraničních aktivit i jednot-
livě, v roce 2016 šlo například o mezinárodní výměnu s or-
ganizacemi z  Izraele, kterou za ČR zajišťuje Česká rada dětí 
a mládeže.

Vyráž

Činnost
České repu
rodním akt
z našeho 
z dlo

me i za hran

onýra tradičně 
ubliky. Příležito

vitám vyp

žím

t Pio
repu
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Výchovné programy pomáhají dětem i vedoucím

Z projektu „Klíčení aneb rosteme s dětmi“ vzešly čtyři nové věkově rozlišené výchovné pro-
gramy pro oddíly. Ty mohou být použity vcelku i jako jednotlivé náměty.

Mláďátka a Zvířátka (nejmladší: 1. – 2. třída)
V programu se setkáte s tématy jako např. poznávání rostlin, vnímání času, rozvoj pohybo-
vých aktivit, třídění odpadu, divadlo, místo bydliště, bezpečnost na silnici.

Putování se psem (mladší: 3. – 5. třída)
Obsahuje témata jako např. rodina, zdravá výživa, stopy zvířat, uzly, kolektivní hry, výroba 
masek, internet, fotografi e, malování na sklo.

Tajemství staré truhly (starší: 6. – 8. třída)
Pracuje s tématy jako např. neverbální komunikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, 
netradiční sportovní hry, geocaching či modelování.

Osmá planeta (15+)
Program obsahuje témata jako např. fungování trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, fyzika 
v praxi nebo street art.

Další nabídkové programy

Oáza – dlouhodobý projekt, který přináší do kluboven přátelství a příznivou atmosféru.
Život oddílu – náměty pro posílení spoluúčasti dětí na správě oddílu.
Pionýrský geocaching – program propojující tradiční pionýrskou činnost s  celosvětovou 
hrou geocaching.
PTO – Pionýrské tábornické oddíly – část oddílů obzvlášť zaměřená na  život v  přírodě, 
turistické a tábornické dovednosti.
Apollónovy hry – soubor námětů pro oddíly, které se zabývají kulturou a uměním.ají kulturou měním

ovou 

t v  přírodě, 

m.m.

ýchovné pro-

hybo-

vý

ohybo-
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Naše činnost je pro všechny

Podstatná část pionýrské činnosti, od malých místních akcí 
přes stálé otevřené kluby až po tábory a některé velké ce-
lostátní akce, je otevřená komukoliv bez ohledu na člen-
ství. 

Pionýrský Sedmikvítek
Otevřená kulturní soutěž pro děti a mladé lidi 
je členěna do  samostatných oblastí: Melodie 

(hudba), Dětská Porta (folk a country), Pro-Rock (rocko-
vá hudba), Divadlo, Tanec, Rukodělná činnost a výtvarné 
práce, Clona (fi lm, foto, video), Folklorní tanec, Literatura. 
Vystoupení vybraných účastníků jsou základem programu 
koncertu Děti dětem.

Koncert Děti dětem
19. ročník koncertu Děti dětem se konal 
v  sobotu 30. ledna v Kongresovém centru 

Praha. Záštitu převzali: ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy Kateřina Valachová, předseda vlády ČR Mgr. Bo-
huslav Sobotka a předseda PS Parlamentu ČR Jan Hamá-
ček. Hostem a  zároveň moderátorkou večera byla Jana 
Rychterová.
Putovní poháry předsedy vlády předala náměstkyně ve-
doucího Úřadu vlády Miluše Tvrzská.

Ledová Praha
Ve dnech 29. – 31. ledna proběhl již 16. 
ročník tradiční akce určené pro dětské sku-

piny i rodiny s dětmi. Těm Ledová Praha v době pololet-
ních prázdnin nabízí možnost navštívit zdarma či s výraz-
nou slevou řadu pražských zajímavostí a pamětihodností.

1 200 
návštěvníků 

koncertu 
Děti dětem 

15 000 
účastníků 

Ledové Prahy 

Držitelé pohárů:
• Středisko volného času Do-

meček Hořovice (Melodie)
• Pionýrská skupina Koloušci 

Božejov (Rukodělné čin-
nosti)

• Folklórní soubor Kamýček 
(Folklórní tance)

• Středisko volného času 
Radovánek Plzeň (Dětská 
Porta)

• Taneční škola Atlas Přerov 
(Tanec)

cca 3100 
účastníků 

Pionýrského
Sedmikvítku 

(včetně oblastních kol)
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Opravdu dobré tábory

Činnost Pionýra každý rok vrcholí letními tábory. Nejběž-
nější jsou stanové, máme ale i tábory putovní, příměst-
ské, pro rodiče s dětmi, či dokonce tábory v zahraničí. 
Nejčastěji v období jarních prázdnin probíhají zimní tá-
bory. Většina našich táborů je otevřena i nečlenům. 

Opravdu dobrý tábor je informační projekt, který už 
dvanáct let pomáhá dětem a rodičům s výběrem tábo-
rů. Poskytuje praktické rady, jako na co se vždy zeptat, 
na co si dávat pozor či na co nezapomenout při balení. 
Na webových stránkách projektu www.dobrytabor.cz je 
kromě Osmera dobrého tábora i nabídka konkrétních pi-
onýrských táborů.

Průměrný 
počet

 účastníků: 
28

Účastníků: 
1108

Počet: 
39

Průměrná 
délka: 
7 dní

Průměrný 
počet

 účastníků: 
57

Účastníků: 
21 419 

(meziroční nárůst 
účastníků 16–26 let 

o cca 400)

Počet: 
374

Průměrná 
délka: 
14 dní

Letní tábory

Zimní tábory



Pionýr = vzděláváníPionýr = vzdělávání



Vzdělávání vedoucích bereme vážně

Cílem vzdělávání v Pionýru je, aby všechny činnosti byly zajišťovány kvalifi kovanými pracovníky 
(především dobrovolníky). K pionýrskému vzdělávání patří i setkání začínajících a zkušených 
dobrovolníků, kteří si přirozenou cestou předávají své znalosti, zkušenosti a nápady. Jde o vzá-
jemné, oboustranné obohacování. Největší vzdělávací akcí Pionýra, jež je právě na výměně 
zkušeností založena, jsou každoroční Kamínka, která v roce 2016 proběhla v Brně.
V rámci inovace vzdělávacích metod připravilo Ústřední pionýrské vzdělávací centrum kurz Ve-
doucího dětského kolektivu pro budoucí instruktory, do kterého byly zapojeny motivy nabíd-
kového programu Osmá planeta. Na podzim tohoto roku proběhla také série kurzů v různých 
místech republiky, jež byly zaměřeny na účetnictví a jeho kontrolu. 

Pionýr je držitelem akredita-
cí pro vzdělávání a  vydávání 
osvědčení v těchto kurzech: 

• Vedoucí dětských kolektivů 
• Zdravotník zotavovacích 

akcí
• Účetnictví (s využitím výpo-

četní techniky)
• Hlavní vedoucí dětských tá-

borů 

203 
účastníků 
Kamínek

850 
vydaných

 kvalifi kací

56 
vzdělávacích

 akcí



Pionýr = pomocPionýr = pomoc



Pomáhat nás baví

Pomoc je nejen Ideál Pionýra, ale také součást naší činnosti – od jed-
norázových oddílových akcí až po velké pravidelné projekty. K nim 
patří například Český den proti rakovině – největší sbírková akce u nás 
(pořádá ji Liga proti rakovině), jejímž je Pionýr partnerem. Od roku 
2007 vybrali naši dobrovolníci – dospělí i děti – částku přesahující 
třináct milionů korun.
Pravidelně se zapojujeme také do projektu České rady dětí a mláde-
že 72 hodin, při němž jednotlivé oddíly během tří dnů pomáhají přírodě a lidem ve svém 
okolí.
Už od roku 2001 nepřetržitě probíhá také iniciativa Zdravá pionýrská krev, do níž se zapo-
jují jednotlivci i skupiny dárců krve a krevních složek. Řada našich dárců má již za sebou 
desítky odběrů!

72 hodin: 
18 projektů

Český den proti 
rakovině 

(11. 5. 2016): 
58 zapojených 

pionýrských skupin

vybráno 
1 240 853 Kč



Pionýr = příležitostPionýr = příležitost



Jsme tu i pro „trochu jiné“ děti 

V našich oddílech a klubech se běžně setkáváme s dětmi „ohroženými sociálním vyloučením“ 
(ať už kvůli zdravotnímu hendikepu, příslušnosti k menšině, jazykové bariéře, potížím v rodi-
ně…) a snažíme se pro ně vytvářet otevřené prostředí a co nejvíce příležitostí.
Práci s těmito dětmi se v Pionýru věnujeme řadu let, výrazným impulsem jsou výchovné pro-
gramy z dlouhodobého projektu Klíčení, který byl podpořen Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. Podklady k nim jsou volně ke stažení na www.kliceni.cz.
Tyto „děti s omezenými možnostmi“ se kromě pravidelné činnosti oddílů a klubů účastní také 
našich táborů a jsou na ně přímo zaměřeny některé projekty pionýrských skupin, díky tomu 
směřovala podpora v této oblasti opět přibližně ke dvěma stovkám dětí.

 

7 
místních 
projektů

65 
„ohrožených“ 
dětí na letních

 táborech 



Pionýr = spoluprácePionýr = spolupráce



Jsme na jedné lodi

Pionýr spolupracuje s obdobně zaměřenými organizacemi, s orgány státu i se společenskými 
institucemi. Má vazby i v zahraničí.

Spolupracující organizace: 

Česká rada dětí a mládeže – organizace zastřešující a reprezentující na ve-
řejnosti i vůči státním orgánům činnost spolků dětí a mládeže, Pionýr je zaklá-
dajícím členem (1998).

Český výbor pro UNICEF – jeho prostřednictvím je Pionýr zapojen do aktivit 
významně přesahujících i rozměr ČR.

People Management Forum – platforma pro výměnu informací, ověřených 
referencí a společných zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Státní instituce – Pionýr má vazby i na vládní či parlamentní pracovní skupiny 
a komise. Např. v Komoře mládeže MŠMT 
(stálý zástupce od poloviny 90. let).

IFM-SEI – mezinárodní organizace zastře-
šující spolky dětí a mládeže z více než pěti 
desítek zemí Evropy, Asie, Afriky a  Jižní 
Ameriky. Od roku 2004 je Pionýr plnohod-
notným členem.

Detská organizácia Fénix – spolupracují-
cí slovenská organizace. Pro členy připravu-
je činnost v zájmových kroužcích a klubech, 
dále tábory, soutěže, kulturní akce apod.



PoděkováníPoděkování



Poděkování

Děkujeme všem, kteří v minulém roce hledali 
a nacházeli možnosti naší podpory, zejména:

Ministerstvu školství, mládeže a  tělový-
chovy za fi nanční podporu aktivit Pionýra.

Ministerstvu obrany za  fi nanční podporu 
činnosti.

Evropské unii za fi nanční podporu projektu 
Klíčení (prostřednictvím Evropského sociální-
ho fondu – operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost).

Předsedovi vlády ČR Mgr.  Bohuslavu So-
botkovi za  převzetí záštity nad koncertem 
Děti dětem.

Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřině Valachové za převzetí záštity nad 
koncertem Děti dětem a Ledovou Prahou.

Předsedovi Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Janu Hamáčkovi za převzetí zá-
štity nad koncertem Děti dětem a Ledovou 
Prahou.

Kongresovému centru Praha a.s. a  Zátiší 
Group za spolupráci při koncertu Děti dětem.

Všem, kteří si ve středu 11. 5. 2016 při Čes-
kém dni proti rakovině koupili u našich

„sběračů“ symbolický žlutý kvítek a přispěli 
prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti 
rakovině.

Všem dobrovolníkům, kteří v  roce 2016 
v Pionýru zajišťovali schůzky oddílů a klubů, 
výlety, tábory, školení, údržbu a zvelebování 
zázemí pro činnost, dobročinné sbírky, ote-
vřené akce pro veřejnost…

Pražská organizace Pionýra děkuje za podpo-
ru činnosti Zastupitelstvu hlavního města 
Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.

Středočeská krajská organizace Pionýra děku-
je Středočeskému kraji za fi nanční podporu, 
obci Čimelice a sboru dobrovolných hasičů 
Čimelice za pomoc při správě TZ Čimelice. 

Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje 
za  fi nanční podporu Krajskému úřadu Pl-
zeňského kraje.

obro
 správě TZ Čimelice.

organizace Pionýra děkuje 
dporu Krajskému úřadu Pl-

ého krajeje.



PřílohyPřílohy



Zpráva Kontrolní komise Pionýra za rok 2016

Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na třech společných jednáních. Na svých 
jednáních projednávala stav probíhajících kontrol, výsledky, závěry a návrhy opatření dokon-
čených kontrol. Tím se členové KKP seznamovali s úrovní hospodaření jednotlivých KOP. 
Během roku jednotliví členové pracovali samostatně nebo ve dvojících na plnění schváleného 
celoročního plánu.

Počátkem roku KKP na základě Stanov Pionýra ověřila správnost volby delegátů do České 
rady Pionýra.

Kontrolní komise Pionýra se v r. 2016 zabývala dle plánu práce kontrolou účetnictví Jihomo-
ravské KOP, Olomoucko-zlínské KOP, Pardubické KOP a kontrolou pionýrských skupin v li-
kvidaci v Jihočeské KOP. Ke konci roku byla zahájena kontrola účetnictví KO kraje Vysočina.  

Na žádost ekonomky Pionýra byla provedena kontrola vyúčtování 1. kola dotací PS Kamarád 
Jihlava – ve vyúčtování dotací byly předloženy kopie dokladů, které byly označeny originálně 
„Hrazeno z dotace…“. Takové vyúčtování je v rozporu s Pokyny pro čerpání dotací MŠMT ČR. 
KKP provedla kontrolu originálů všech účetních dokladů, doložených k vyúčtování dotací. 
Všechny originály účetních dokladů jsou označeny textem „Hrazeno z dotace, číslo rozhod-
nutí...“. Při kontrole nebylo zjištěno, že by stejný doklad byl použit pro jiný dotační titul. 
Vyúčtování vícedenních akcí bylo zařazeno do opravného kola dotací.

KKP nahlédla do účetních závěrek a hlavních knih KOP a u Ústecké KOP byly zjištěny nesrov-
nalosti, které byly s pomocí metodického vedení KKP odstraněny. 

Kontrolní komise Pionýra provedla kontrolu všech dodaných účetních závěrek pionýrských 
skupin za  rok 2015. Některé účetní závěrky vykazovaly drobné nesrovnalosti, které neod-
povídají účetnímu zákonu. Účetní závěrky, které obsahovaly zjevné nesmysly, jako je např. 
nerovnost aktiv a pasiv, záporná pokladna nebo nesmysly v příloze, byly dány k přepracování 
do souladu s účetním zákonem. Většina těchto chyb se projevila opakovaně i přes upozornění 
na ně v roce 2014. oce oce a ně a ně 

pracování
ozornění 

pracování
pozornění 





pokračování

Kontrolní komise Pionýra v měsíci dubnu provedla namátkovou kontrolu hospodaření Ústře-
dí Pionýra. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky technického rázu, které byly na místě 
odstraněny. Účetnictví Pionýra podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a fi nančních situace. 

V září připravili členové KKP společně s ekonomkou Pionýra dvoudenní seminář pro kontrol-
ní komise a hospodáře KOP na téma účetní závěrky podle novelizované směrnice, postupy 
pro oddělené účtování, priority pro kontroly v dalším období, praktická zkušenost práce 
s Money minimálně na úrovni PS aj.

V letošním roce se v metodické práci soustřeďujeme na řešení dopadu novely účetního zá-
kona k jednoduchému účetnictví. V podzimních měsících se uskutečnily tři kurzy na různých 
místech republiky pro ty, kteří se rozhodli přejít do podvojného účetnictví.

V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se zástupce Kontrolní komise Pionýra pra-
videlně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra. KKP se pravidelně zabývá 
kontrolou úkolů, které vyplývají z usnesení orgánů VV a ČRP.

Na IX. výročním zasedání Pionýra byla zvolena Kontrolní komise Pionýra ve složení předseda 
Marcela Hrdličková (OZKOP), místopředseda Karel Weil (POP) a členové Daniela Janáčková 
(KhKO), Miroslav Maršálek (KOkV) a Milan Rak (PlKOP).

Chropyně 22. 2. 2017

       Marcela Hrdličková
       předsedkyně
       Kontrolní komise Pionýra

Mar vá

onýra
 
 

   
  

rdličkov





ZPRÁVA O ČINNOSTI ROZHODČÍ KOMISE PIONÝRA ZA ROK 
2016

Rozhodčí komise Pionýra (RKP) v roce 2016 neobdržela žádné podání k projednání a roz-
hodnutí, proto se nesešla k jednání.

Na IX. výročním zasedání Pionýra byla zvolena Rozhodčí komise Pionýra na pětileté funkční 
období ve složení:

Bc. Petr Sádovský  – předseda RKP
JUDr. Martin Dobčák  – místopředseda RKP
Mgr. Jakub Kořínek – člen RKP
Ing. Lee Louda  – člen RKP
Mgr. Jan Škampa  – člen RKP

V Praze dne 23. 1. 2017

Bc. Petr Sádovský
předseda
Rozhodčí komise Pionýra



AKTIVA Začátek období Konec období

A. Dlouhodobý majetek celkem 61 481 62 635

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 73 133 75 688

1. Pozemky 5 653 5 614

3. Stavby 59 515 59 857

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 228 1 481

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 737 8 736

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 350 250

4. Zápůjčky organizačním složkám 350 250

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -12 002 -13 303

6. Oprávky ke stavbám -10 774 -12 025

7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem 
a souborům hmot. movit. věcí

-1 228 -1 278

B. Krátkodobý majetek celkem 4 496 5 839

I. Zásoby celkem 312 304

7. Zboží na skladě a v prodejnách 312 304

II. Pohledávky celkem 1 228 970

1. Odběratelé 80 78

4. Poskytnuté provozní zálohy 914 718

5. Ostatní pohledávky 54 54

6. Pohledávky za zaměstnanci 1 1

17. Jiné pohledávky 179 119

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 748 4 273

1. Peněžní prostředky v pokladně 121 133

2. Ceniny 11 19

3. Peněžní prostředky na účtech 2 616 4 121

IV. Jiná aktiva celkem 208 292

1. Náklady příštích období 203 290

2. Příjmy příštích období 5 2

AKTIVA CELKEM 65 977 68 474

ROZVAHA

(čísla v tisících Kč)



PASIVA Začátek období Konec období

A. Vlastní zdroje celkem 64 565 67 363

I. Jmění celkem 63 954 66 684

1. Vlastní jmění 63 954 66 684

II. Výsledek hospodaření celkem 611 679

1. Účet výsledku hospodaření 0 679

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 611 0

B. Cizí zdroje celkem 1 412 1 111

II. Dlouhodobé závazky celkem 28 0

1. Dlouhodobé úvěry 28 0

III. Krátkodobé závazky celkem 1 200 861

1. Dodavatelé 72 111

3. Přijaté zálohy 14 0

4. Ostatní závazky 0 4

5. Zaměstnanci 1 -3

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. 
zdrav. poj.

5 0

9. Ostatní přímé daně -19 -18

17. Jiné závazky 464 337

22. Dohadné účty pasivní 663 430

IV. Jiná pasiva celkem 184 250

1. Výdaje příštích období 88 146

2. Výnosy příštích období 96 104

PASIVA CELKEM 65 977 68 474



A. NÁKLADY Hlavní činnost Hosp. činnost Celk.  činnost

I. Spotřeb. nákupy a nakupované služby 8 923 0 8 923

1. Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskla-
dových dodávek

2 840 0 2 840

2. Prodané zboží 8 0 8

3. Opravy a udržování 459 0 459

4. Náklady na cestovné 206 0 206

5. Náklady na reprezentaci 24 0 24

6. Ostatní služby 5 386 0 5 386

III. Osobní náklady 6 419 0 6 419

10. Mzdové náklady 4 454 0 4 454

11. Zákonné sociální pojištění 1 482 0 1 482

12. Ostatní sociální pojištění 483 0 483

IV. Daně a poplatky 27 0 27

15. Daně a poplatky 27 0 27

V. Ostatní náklady 40 0 40

18. Nákladové úroky 1 0 1

19. Kursové ztráty 1 0 1

22. Jiné ostatní náklady 38 0 38

VI. odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv 1 480 0 1 480

23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 121 0 1 121

24. Prodaný dlouhodobý majetek 359 0 359

VII. Poskytnuté příspěvky 13 803 0 13 803

28. Poskytnuté člen. přísp. a přísp. zúčt. mezi 
organiz. složkami

13 803 0 13 803

NÁKLADY CELKEM 30 692 0 30 692

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(čísla v tisících Kč)



B. VÝNOSY Hlavní činnost Hosp. činnost Celk.  činnost

I. Provozní dotace 25 932 0 25 932

1. Provozní dotace 25 932 0 25 932

II. Přijaté příspěvky 2 704 0 2 704

3. Přijaté příspěvky (dary) 927 0 927

4. Přijaté členské příspěvky 1 777 0 1 777

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 924 0 1 924

IV. Ostatní výnosy 723 0 723

6. Platby za odepsané pohledávky 13 0 13

7. Výnosové úroky 4 0 4

10. Jiné ostatní výnosy 706 0 706

V. Tržby z prodeje majetku 88 0 88

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. 
a hmot. majetku 

88 0 88

VÝNOSY CELKEM 31 371 0 31 371

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

679 0 679

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 

679 0 679

Příloha k účetní závěrce 

Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvahový den: 31. 12. 2016

A.
Název účetní jednotky:   Pionýr, z. s. 
Sídlo:   Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 116 47 Praha 1
IČO:   00499161
Právní forma:   zapsaný spolek 
Předmět činnosti:  neformální vzdělávání, spolek dětí a mládeže
Vedlejší hospodářská činnost:  není vykonávána
Statutární orgán:  předseda Pionýra 
Organizační složky:  s vlastní právní osobností – krajské organizace Pionýra, 
  pionýrská centra a pionýrské skupiny 

B. Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 826 vedenou u Městského soudu v Praze. Vklady zakladatelů nejsou evidovány 
a nebyly provedeny.

C. Účetním obdobím je kalendářní rok.



Položka Zůstatek na po-
čátku účetního 
období

Zůstatek 
na konci účet-
ního období

Přírůstky během 
účetního období

Úbytky během 
účetního 
období

Výše oprávek Zůstatková cena 
prodaného nebo 
vyřazovaného 
dlouhodobého 
majetku

Pozemky 5 652 580,76 5 614 268,76 4 940,- 43 252,- 0,- 43 252,-

Stavby 59 514 824,- 59 856 777,- 756 605,- 414 652,- 1 665 174,- 315 508,-

Dlouhodobý hmotný 1 227 559,- 1 480 588,- 253 029,- 0,- 50 606,- 0,-

Dlouhodobý nehmotný 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Dlouhodobý fi nanční 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Dlouhodobý nedokon-
čený

6 737 176,- 8 736 013,- 3 340 301,- 1 341 464,- 0,- 0,-

Drobný dlouhodobý 
majetek pořízený před 
rokem 2002 evidovaný 
na účtu 028

0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí ocenění majetku nejsou úroky.

I. Účetní závěrka pobočného spolku byla auditována. Účetní jednotka poskytla ve sledovaném období úhradu za služby auditora 18 000 Kč.

J. Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl ani akcie jiné společnosti.

K. Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejném 
zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky u místně příslušných fi nančních a celních orgánů.

L. Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry či práva.

M. Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let. Neposkytla žádné záruky za dlu-
hy jiných osob.

N. V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.

O. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 679 206,65 Kč. 
Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti činí  0 Kč. 
Vedlejší hospodářská činnost nebyla ve sledovaném období realizována.

z hlavní či
vedlejší hospodářk z ve

ost nebyla ve sleská činno

D. Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně, důvody k nutnosti použít 
opravné položky nenastaly. 
Cizí měny byly oceněny kurzem ČNB ke dni pořízení a jejich přecenění bylo provedeno kurzem ČNB k rozvahovému dni. Kurzové rozdíly jsou 
zaúčtovány na výsledkové účty.

E. Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by jí vznikala povinnost ocenění reálnou hodnotou.

F. Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimořádné výnosy a náklady.

G. Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce.

H. Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:



P. Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Všichni zaměstnanci byli zařazeni v 1. kategotrii. Jejich evidenční přepočtený 
počet činil ve sledovaném období:
12,36 
Ve sledovaném období nebyl nikdo ze členů řídících, kontrolních ani jiných orgánů účetní jednotky jejím zaměstnancem.

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

Q. Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla vyplacena ani smluvně sjednána žádná odměna 
(fi nanční či nefi nanční) za výkon jejich funkce.

R. Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast statutární orgán účetní jednotky, člen vedení  
účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.

S. Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních záloh na činnost účetní jednotky.

T. V rámci realizované hlavní činnosti byly posuzovány výnosy a náklady jednotlivých dílčích činností účetní jednotky. Do základu daně jsou v sou-
ladu s platnými daňovými předpisy zahrnovány pouze ty dílčí činnosti, jejichž náklady jsou nižší než výnosy.

Základ daně je tvořen hospodářským výsledkem dílčích částí hlavní činnosti, u kterých jsou výnosy vyšší než související náklady a dále hospodář-
ským výsledkem vážícím se k příjmům, které jsou vždy předmětem daně z příjmu a vedlejší hospodářské činnosti.

Použité účetní odpisy jsou nižší než daňové – základ daně byl zvýšen o tento rozdíl.

Účetní jednotka nevyužila ve sledovaném období žádnou daňovou úlevu.

U. Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným způsobem ovlivňovaly hodnocení její majetkové a fi nanční situace a které by 
nevyplývaly ze sestavené rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve sledovaném účetních obdobích ani v předchozích.

Účetní jednotka přijala tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů:

Poskytovatel Účel Částka v Kč

MŠMT Program státní podpory pro práce s dětmi a mládeží pro NNO – projekt Dobrodružství 2016 25 500 000,-Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – Kompletní rekonstrukce Tisá 1 000 000,- Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – Stavba vrtané studny 170 000,- Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – Adaptace objektu Žumberk 800 000,- Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – pořízení serveru Ústředí Pionýra 180 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Když se ucho utrhne 65 900,- Kč 

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Airsoft pro veřejnost 44 562,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Airsoft víkend 69 600,-Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Paintballová liga 52 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Paintbalová etapová soutěž 35 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Airsoftové turnaje 50 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Branná hra Cesta odhodlání 45 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Střelecká liga 44 604,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu – Branný závod pro veřejnost 34 230,- Kč

Přímo:



V. Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:

Dárce Částka

Individuální dárci 416 520,- Kč

Google AD Words 430 401,- Kč

Účetní jednotka neposkytla v účetním období tyto dary.

W. Účetní jednotka nepořádala ani nespolupořádala žádnou veřejnou sbírku.

X. Výsledek hospodaření z předchozího účetního období byl na základě rozhodnutí rady účetní jednotky vypořádán takto: Výsledek hospodaření 
byl zaúčtován jako zvýšení vlastního jmění.

Y. Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo relevantní zpracovávat údaje vážící se k individuálním produkčním kvótám, 
limitům produkčních práv nebo o jiných obdobných kvótách a limitech.

V Praze  dne 20. 3. 2017

Odpovědná osoba:
Mgr. Martin Bělohlávek 
předseda Pionýra 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv PIONÝRA 
k 31. 12. 2016, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2016, 
v souladu s českými předpisy (výrok bez výhrad).

VÝROK AUDITORA
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