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Oddíl I.

Jednací řád Rady Hnutí Brontosaurus
Článek 1. Svolání zasedání

I.1.1.

Radu Hnutí Brontosaurus (dále jen RHB) svolává předseda Hnutí Brontosaurus nebo
jím pověřený člen Výkonného výboru Hnutí Brontosaurus (dále jen VV HB)
prostřednictvím Ústředí Hnutí Brontosaurus (dále jen ÚHB) nejméně jedenkrát ročně.

I.1.2.

Oznámení o svolání zasedání RHB musí být učiněno písemně nejméně 30 dní předem.
Oznámení je zasíláno všem Organizačním jednotkám HB a zveřejní se na internetu
způsobem v HB obvyklým.

I.1.3.

V oznámení o svolání zasedání musí být uveden datum a čas zahájení zasedání, místo,
kde proběhne a předběžný program zasedání.
Článek 2. Delegáti RHB

I.2.1.

Delegáty RHB jsou zástupci základních článků, regionálních center a klubů HB,
členové VV HB a členové KRK HB. Delegáti se zasedání RHB účastní osobně.

I.2.2.

Delegátem základního článku nebo regionálního centra je jeho předseda nebo člen
písemně pověřený statutárním orgánem ZČ HB. Delegátem Klubu HB je jeho vedoucí
nebo člen Klubu HB pověřený vedoucím klubu.

I.2.3.

Delegáti jsou zejména oprávněni hlasovat o všech návrzích vznesených v průběhu
zasedání RHB.

I.2.4.

ÚHB zajistí vhodný způsob pro přihlašování a evidenci jednotlivých delegátů.

I.2.5.

RHB se mohou také účastnit hosté, kteří nejsou delegáty RHB nebo členy HB.

I.2.6.

RHB je usnášeníschopná je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Pro
výpočet usnášeníschopnosti se za delegáty nepovažují ti, kteří nejpozději do tří dnů před
zahájením zasedání RHB písemně omluví svoji neúčast na RHB u ÚHB.
Článek 3. Průběh zasedání
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I.3.1.

Zasedání RHB řídí ten, kdo jej svolal nebo jím pověřená osoba schválená delegáty
RHB.

I.3.2.

RHB je povinna na začátku svého zasedání schválit program. Program zasedání je
možné v jeho průběhu doplňovat. Nevznese-li nikdo proti doplnění programu námitku,
není nutné o doplnění programu hlasovat.

I.3.3.

Každý, kdo se účastní zasedání má právo, aby mu bylo uděleno slovo, kdykoli o to
požádá. V případě, kdy jakákoli osoba svými projevy a chováním narušuje řádný
průběh zasedání, je možné takové osobě slovo odejmout nebo vůbec neudělit.

I.3.4.

Hlasuje-li RHB o vznesených návrzích, postačí ke schválení prostá většina hlasů všech
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přítomných delegátů. Pokud RHB schvaluje vnitřní předpisy HB a organizační pokyny
ÚHB, je ke schválení potřebná 2/3 většina přítomných delegátů.
I.3.5.

Před hlasováním osoba, která řídí zasedání zopakuje delegátům znění návrhu o němž se
hlasuje.

I.3.6.

Hlasuje se zásadně veřejně zvednutím ruky. Neveřejně se hlasuje jen požádá-li o to
osoba, jíž se hlasování přímo týká nebo požádá-li o to alespoň přítomných 1/3 delegátů.

I.3.7.

O průběhu zasedání RHB se pořídí zápis, který ověří osoba zvolená z řad delegátů RHB
a připojí pod něj své jméno a svůj podpis.

Oddíl II.

Jednací řád Výkonného výboru Hnutí Brontosaurus
Článek 1. Použití jednacího řádu RHB

II.1.1.

Není-li stanoveno jinak, řídí se zasedání VV HB přiměřeně ustanoveními oddílu I.
tohoto vnitřního předpisu.
Článek 2. Svolání zasedání

II.2.1.

Zasedání VV HB se svolává nejméně 10 dní předem, v odůvodněných případech je
možné tuto lhůtu zkrátit až na 7 dní.

II.2.2.

Zasedání svolává předseda HB, není-li to možné pak místopředseda HB, není-li ani toto
možné pak nejstarší člen VV HB.

II.2.3.

Zasedání je možné svolat také ústně, jsou-li k tomu dány závažné důvody a je-li takové
oznámení učiněno všem členům VV HB.
Článek 3. Usnášeníschopnost

II.3.1.

VV HB je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční počet jeho
členů.

II.3.2.

Člen VV HB má právo písemně oznámit předsedovi HB, že bude dlouhodobě
nepřítomen s uvedením časového rozmezí své nepřítomnosti. V tomto období se pro
účely usnášeníschopnosti na tohoto člena VV HB hledí, jako by členem VV HB nebyl.
Článek 4. Hlasování mimo zasedání
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II.4.1.

Členové VV HB mohou rozhodovat o návrzích i mimo svolaná zasedání hlasováním
oběžníkem prostřednictvím emailové konference zřízené ÚHB.

II.4.2.

Každý člen VV HB je oprávněn navrhnout, aby proběhlo elektronické hlasování. Za
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tímto účelem rozešle všem členům znění návrhu, o němž se má hlasovat a požádá je,
aby zaslali své stanovisko k návrhu s vyjádřením toho, zda jsou pro nebo proti tomuto
návrhu. K hlasování určí lhůtu v délce nejméně tří dnů. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je
možné určit i lhůtu kratší, nejméně však 24 hodin.
II.4.3.

Po uplynutí lhůty k hlasování rozešle člen VV HB, který hlasování vyvolal, všem
členům VV HB výsledek hlasování se jmenovitým uvedením toho, jak který člen VV
HB hlasoval.

II.4.4.

Nevyjádří-li se některý člen VV HB ve stanovené lhůtě nebo do doby, než je rozesláno
oznámení podle předchozího bodu, má se za to, že se hlasování zdržel.

II.4.5.

Pro přijetí návrhu postupem podle tohoto článku platí stejná pravidla, jako by bylo
hlasováno na zasedání VV HB.

II.4.6.

Záznam o hlasování a jeho výsledku bude zapsán do zápisu z nejbližšího zasedání VV
HB.

Oddíl III.

Závěrečná a přechodná ustanovení

III.1.1. Tímto se nahrazuje vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus „Jednací řád Rady a Výkonného
výboru Hnutí Brontosaurus“ ze dne 1. 3. 2015.
III.1.2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 26. 2. 2018.
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