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Oddíl I. Vymezení pojmů 

I.1.1. Organizační jednotkou HB se pro účely tohoto předpisu rozumí, není-li uvedeno jinak, 

ZČ HB, RC HB a Klub HB. 

I.1.2. Valnou hromadou ZČ se pro účely tohoto předpisu rozumí zároveň i Rada Klubu nebo, 

není-li ustanovena, Vedoucí Klubu, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. 

Oddíl II. Výkon funkcí v orgánech HB 

Článek 1. Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus 

II.1.1. Členem výkonného výboru HB se může stát pouze svéprávná osoba starší 18 let zvolená 

na základě svých členských práv v Hnutí Brontosaurus, souhlasí-li se svou kandidaturou 

na tuto funkci. 

Článek 2. Rada Hnutí Brontosaurus 

II.2.1. Delegátem RHB se může stát pouze svéprávná osoba starší 18 let, která je členem VV 

HB nebo je delegátem ZČ HB jmenovaným předsedou ZČ HB. 

Článek 3. Předseda a místopředseda Hnutí Brontosaurus 

II.3.1. Předsedou nebo místopředsedou HB se může stát pouze člen VV HB, který vyjádří 

souhlas se svojí kandidaturou na předsedu nebo místopředsedu HB a je zvolen 

nadpoloviční většinou členů VV HB. 

II.3.2. Funkci předsedy smí vykonávat pouze osoba, která je nejméně 2 roky členem Hnutí 

Brontosaurus. 

II.3.3. Funkci místopředsedy smí vykonávat pouze osoba, která je nejméně 1 rok členem Hnutí 

Brontosaurus. 

II.3.4. Funkci předsedy nebo místopředsedy HB smí vykonávat pouze osoba, která podá VV 

HB čestné prohlášení o své bezúhonnosti a do šesti týdnů od zvolení ji prokáže 

předložením platného výpisu z rejstříku trestů VV HB. 

II.3.5. Předseda nebo místopředseda HB nesmí být zároveň statutárním zástupcem ZČ HB. V 

případě že se dostane do konfliktu s tímto ustanovením, je povinen odstoupit z jedné 

z těchto funkcí do dvou měsíců, není-li ji udělena VV HB výjimka. Tato výjimka může 

být udělena na dobu nejdéle jednoho roku, a to i opakovaně. 

II.3.6. Předseda a místopředseda HB odpovídá HB za škodu vzniklou při hospodaření s 
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prostředky HB, které mu byly svěřeny. 

II.3.7. Není-li uvedeno jinak, zastupují předseda a místopředseda HB každý samostatně. 

II.3.8. HB nabývá nebo zcizuje nemovitosti nebo movité věci a finanční prostředky, jejichž 

hodnota přesahuje 450.000 Kč výhradně po projednání VV HB a pouze v případě, že 

HB zastupuje současně předseda a alespoň jeden místopředseda. 

Článek 4. Kontrolní a revizní komise Hnutí Brontosaurus 

II.4.1. Předsedou KRK HB se může stát pouze svéprávná osoba starší 21 let zvolená na 

základě svých členských práv v Hnutí Brontosaurus, souhlasí-li se svou kandidaturou na 

tuto funkci. 

II.4.2. Funkci předsedy KRK smí vykonávat pouze osoba, která je nejméně 1 rok členem 

Hnutí Brontosaurus. 

II.4.3. Členem KRK HB se může stát pouze svéprávná osoba starší 18 let zvolená na základě 

svých členských práv v Hnutí Brontosaurus, souhlasí-li se svou kandidaturou na tuto 

funkci. 

Článek 5. Odborné Sekce HB 

II.5.1. Členem odborné Sekce HB se může stát osoba, která splňuje požadavky dané 

příslušným vnitřním předpisem. 

II.5.2. Vedoucím odborné Sekce HB se může stát osoba starší 21 let, která splňuje požadavky 

na členství v dané odborné sekci. 

II.5.3. Podrobnosti stanoví příslušný vnitřní předpis upravující činnost odborné sekce. 

Oddíl III. Výkon funkcí v orgánech organizačních jednotek HB 

III.1.1. Na výkon funkcí v organizačních jednotkách HB se použijí přiměřeně ustanovení tohoto 

vnitřního předpisu o funkcích v orgánech HB, není-li ve vnitřním předpise upravujícím 

činnost příslušné organizační jednotky stanoveno něco jiného. 

Oddíl IV. Výkon funkcí na Ústředí Hnutí Brontosaurus 

IV.1.1. Funkce na ÚHB vykonávají zaměstnanci v čele s Ředitelem. 

IV.1.2. Ředitel je oprávněn zastupovat HB v rozsahu svojí pracovní náplně. VV HB může 

pověřit Ředitele HB k zastupování HB i nad rámec tohoto rozsahu. 

IV.1.3. Zaměstnanci jsou oprávněni zastupovat HB v rozsahu svojí pracovní náplně. Ředitel 

HB nebo VV HB může pověřit zaměstnance HB k zastupování HB i nad rámec tohoto 
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rozsahu. 

IV.1.4. Podrobnosti o výkonu funkcí na ÚHB stanoví zvláštní vnitřní předpis a organizační řád 

ÚHB. 

Oddíl V. Pozastavení výkonu funkce 

V.1.1. Pozastavení výkonu funkce (dále jen pozastavení funkce) provede příslušný orgán 

v případě, že činnost, kterou provádí osoba, jež vykonává funkci v rámci HB ohrožuje 

zdraví, životy nebo majetek a finanční prostředky ve vlastnictví nebo užívání HB. 

V.1.2. Osoba, jejíž funkce byla pozastavena, je povinna zdržet se jakékoli činnosti související 

s plněním její funkce v rámci HB, vyjma činností, jež nesnesou odkladu, a není možné, 

aby je provedla osoba jiná. 

V.1.3. Osobě, jejíž funkce byla pozastavena a která má oprávnění disponovat s majetkem HB 

nebo jeho organizační jednotky, musí být neprodleně zamezeno v tom, aby mohla 

s takto svěřeným majetkem nakládat. To se týká také zamezení přístupu k dokumentaci 

a evidenci tohoto majetku. 

V.1.4. Po dobu pozastavení funkce se na osobu, jejíž funkce byla pozastavena, použijí 

přiměřeně ta ustanovení Stanov HB, stanov organizační jednotky a vnitřních předpisů, 

která upravují výkon funkce při jejím zániku. 

V.1.5. Osoba, jejíž funkce byla pozastavena, odpovídá za škodu, kterou způsobila porušením 

povinnosti zdržet se výkonu funkce v HB nebo jeho organizační jednotce. 

V.1.6. Osoba, jejíž funkce byla pozastavena, je o tom vhodným způsobem informována tak, 

aby se o pozastavení dozvěděla co nejdříve. O pozastavení funkce je informována také 

písemně. 

V.1.7. Je-li pozastavena funkce osoby, která je členem statutárního orgánem HB nebo jeho 

organizační jednotky, nebo je oprávněna zastupovat HB nebo jeho organizační jednotku, 

je o této skutečnosti neprodleně informována také osoba, která bude dle Stanov HB, 

stanov příslušné organizační jednotky HB nebo vnitřního předpisu, vykonávat funkci 

osoby, jejíž funkce byla pozastavena. 

V.1.8. Orgán, který rozhodl o pozastavení funkce, přezkoumá nejpozději do 6 měsíců od 

tohoto rozhodnutí, zda důvody pro pozastavení funkce trvají. 

V.1.9. Obnovit pozastavenou funkci je možné rozhodnutím orgánu, který funkci pozastavil, 

nebo jemu nadřízeného orgánu, pokud pominul důvod ohrožení zdraví, životů nebo 

majetku. 

V.1.10. Pozastavit funkci organizátora akce je oprávněn pouze konzultant Sekce OHB nebo 

OHB pro BRĎO nebo jiná osoba, jenž je členem odborné sekce HB dle vnitřního 

předpisu nebo statutární zástupce HB nebo statutární zástupce organizační jednotky HB, 

která činnost pořádá. 

V.1.11. Pozastavit funkci předsedy, místopředsedy nebo hospodáře ZČ HB je oprávněn pouze 

Rada ZČ HB, nezřizuje-li ZČ HB Radu, pak VH ZČ HB. 
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V.1.12. Pozastavit funkci člena KRK HB je oprávněn pouze předseda KRK HB. 

V.1.13. Pozastavit funkci předsedy KRK HB je oprávněn pouze KRK HB. 

V.1.14. Pozastavit funkci předsedy nebo místopředsedy HB nebo člena VV RHB je oprávněna 

RHB. 

Oddíl VI. Členství v HB 

Článek 1. Jednání členů HB 

VI.1.1. Člen HB není oprávněn zastupovat HB nebo jeho organizační jednotku, nebyl-li k tomu 

pověřen příslušným orgánem HB nebo jeho organizační jednotky nebo nestanoví-li 

Stanovy HB, vnitřní předpisy HB, stanovy organizační jednotky a její vnitřní předpisy 

jinak. 

Článek 2. Přeměna členství 

VI.2.1. Vystoupí-li člen ze ZČ HB, má právo požádat do jednoho měsíce od vystoupení 

o členství v jiné organizační jednotce HB nebo o volné členství dle Stanov HB. Volné 

členství mu bude uděleno vždy, splňuje-li podmínky uvedené ve Stanovách HB pro jeho 

udělení. 

VI.2.2. Člen má právo požádat o změnu formy nebo typu členství, splňuje-li podmínky pro 

jejich nabytí. Změna formy členství nemá vliv na již zaplacený členský příspěvek. 

VI.2.3. Žádost o změnu formy nebo typu členství posuzuje ten statutární zástupce, který je 

podle Stanov HB oprávněn dotyčného člena přijmout.  

VI.2.4. Uplyne-li lhůta k podání žádosti o členství v jiné organizační jednotce, členství v HB 

zaniká. Tím není dotčeno právo osoby stát se členem HB dle Stanov HB. 

Oddíl VII. Závěrečná a přechodná ustanovení 

VII.1.1. Tímto se nahrazuje vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus Výkon funkcí a úprava členství 

ze dne 24. 3. 2013. 

VII.1.2. Práva a povinnosti osob dotčených tímto předpisem vzniklé do nabytí jeho účinnosti se 

řídí dle dosavadních předpisů. 

VII.1.3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015. 


