
  1 

 

 
Vznik základního článku, 

regionálního centra 
Hnutí Brontosaurus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Organizační pokyn 
Hnutí Brontosaurus 

č. 4.2 



  2 

1. Na úvod 
 

v PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE JSTE …skupinka lidí, která by ráda něco dělala pro přírodu, 
naše životní prostředí nebo památky. Anebo že jste zájemci o vedení  dětského oddílu či 
přímo skupinka dětí s vedoucím.  

v DOMNÍVÁME SE, ŽE SE ZAJÍMÁTE …o přírodu, ochranu životního prostředí, 
kulturní dědictví, památky, vlastní kraj, …zajímavé a smysluplné trávení volného času, 
prožitkové aktivity, aktivní přístup ke společnosti,… dobrovolnickou práci pro přírodu 
a památky, pořádání akcí či táborů, či o pravidelnou práci s dětmi. 

v A DOUFÁME, ŽE CHCETE… dostávat zajímavé náměty k činnosti, získávat podporu 
a novou motivaci pro vaši činnost, být v kontaktu s obdobně zaměřenými lidmi, zapojit 
se s nimi do společných programů a mít zastřešení či jen prostor pro vaše vlastní akce a 
aktivity. 

v A VY VÍTE, že jste skupinka, která je ochotná přijmout jistou míru odpovědnosti 
a práce výměnou za obohacující a nenahraditelný pocit vedení vlastní malé 
organizace. 

 
PROTO VÁM RADÍME:  

ZALOŽTE SI ZÁKLADNÍ ČLÁNEK  
HNUTÍ BRONTOSAURUS! 

Motto: „Ať už máme ujít jeden, nebo tisíc kilometrů, první krok zůstává vždy tím prvním, 
neboť druhý nemůžeme učinit, dokud jsme neučinili první.“ (Gandhí) 

 
2. Sedmero kroků pro vznik článku, regionálního centra 

 
2.1. Krok první – zakládající členové 

Na založení základního článku se musí dohodnout minimálně pět osob. Z toho minimálně tři 
osoby musí být starší 18 let. 
 

2.2. Krok druhý -  ustavující schůze 
Zakládající členové se musí sejít na ustanovující - zakládající schůzi a z této schůze pořídit 
zápis – zakládající listinu základního článku a to ve dvou vyhotoveních. Tento dokument 
musí obsahovat: 

-‐ seznam zakládajících členů s daty narození a údaji o trvalém bydlišti 
-‐ jejich prohlášení o založení základního článku 
-‐ jejich souhlas s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a závazek řídit se stanovami 

Hnutí Brontosaurus. 
-‐ datum konání ustavující schůze, místo konání ustavující schůze 
-‐ název základního článku, popř. zkratku názvu 
-‐ sídlo základního článku (plná adresa) 
-‐ podpisy zakládajících členů 

K tomuto navíc musíte  získat listinný důkaz o právním titulu spolku k užívání prostor, v 
nichž je sídlo spolku umístěno. Může to být souhlas vlastníka (ne starší 3 měsíců a s úředně 
ověřeným podpisem vlastníka) nebo nájemní smlouva. 
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2.3. Krok třetí – volba předsedy a hospodáře 
Už v rámci ustavující schůze je nutné z přítomných zvolit předsedu základního článku  
a hospodáře základního článku, popř. další statutární zástupce (osoby jednající za základní 
článek) jako např. místopředsedu. 
Volba musí být zapsána na zakládající listině. 
U zakládajících členů mladších 18 let se rozhodněte, zda jim přiznáte hlasovací právo na 
zakládající schůzi. V tom případě by o tom měl být záznam v zakládací listině. POZOR u 
zakládajících členů mladších 15 let je nutné vyžadovat souhlas jejich zákonných zástupců 
s tím, aby byli zakládajícími členy. 

VZOR zakládající listiny naleznete v příloze. 
 

2.4. Krok čtvrtý – žádost o registraci a schválení ZČ 
O registraci žádáte Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus. Toto provedete buď a) 
písemnou formou – zasláním originálních dokumentů na adresu: Kancelář Rady Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, 602 00 nebo b) elektronicky, kdy zasíláte dokumenty 
převedené do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů 
(provedou na každém Czech pointu). 
Výkonnému výboru Rady HB zasíláte: 

-‐ originál (či konvertovaný dokument) zakládající listiny / popřípadě jeho 
elektronickou konverzi 

-‐ písemnou či elektronickou žádost o registraci základního článku (formou velmi 
stručného jednoduchého dopisu, který bude obsahovat žádost o registraci,  a v několika 
málo větách Vaše důvody k založení ZČ a cíle a zaměření vznikajícího článku). Tímto 
stručným popisem výkonnému výboru ulehčíte jeho rozhodování J. 

Další dokumenty můžete dodat rovnou nebo je musíte doposlat obratem po schválení: 
-‐ souhlas vlastníka prostor s umístněním vašeho sídla s úředně ověřeným podpisem 
-‐ souhlas osob zvolených do orgánů ZČ (předseda, místopředseda, hospodář, členové 

rady) se zápisem údajů do rejstříku s úředně ověřeným podpisem a čestné prohlášení 
o tom, že jsou způsobilí vykonávat svoji funkci 

(vzory najdete v příloze) 
 
Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus na svém nejbližším zasedání rozhodne, zda vznik 
základního článku schválí (neschválí) a toto rozhodnutí bude vznikajícímu základnímu článku 
oznámeno do 14 dní od projednání. V kladném případě základní článek obdrží tzv. 
podmíněnou registraci platnou jen interně pro HB a výzvu k odvodu členských příspěvků. 
 

2.5. Krok pátý – uhrazení členských příspěvků 
Nově vznikající základní článek odvede Hnutí Brontosaurus členské příspěvky (individuální 
členství:  100 Kč za člena do 26 let, 250 Kč za člena staršího 26 let, rodinné členství: 250 Kč za 
jednoho člena rodiny a 10 Kč za každého dalšího člena rodiny). Platit můžete na účet 
2100070590/2010 nebo složenkou na kancelář. Po jejich uhrazení má vznikající článek splněny 
všechny požadavky na to, aby jej ústředí Hnutí Brontosaurus zapsalo do rejstříku soudu. 
 

2.6. Krok šestý – vznik zápisem do rejstříkového soudu a přidělení IČ 
Ústředí Hnutí Brontosaurus provede zápis základního článku (regionálního centra) jako 
pobočného spolu u příslušného rejstříkového soudu. Ústředí HB uhradí v tomto případě za 
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nově vznikající základní článek soudní poplatek, pokud bude soudem vyžadován (aktuálně je 
zápis osvobozen). 
Den zápisu je pak i dnem vzniku pobočného spolku – tedy základního článku (§ 229 odst. 1 o. 
z.). O tom, že je základní článek úspěšně zapsán bude ústředí HB nově vzniklý základní článek, 
respektive jeho předsedu písemně informovat. 
Svoji právní subjektivitu bude nadále ZČ prokazovat výpisem z rejstříku spolků, který získáte 
např. na Czechpointu. 
 
 

2.7. Krok sedmý – registrace na finančním úřadě 
Dle některých právních názorů není zcela nutná, ale námi doporučovaná procedura: daně stejně 
platit patrně nebudete, ale registrací předejdete možnému dohadovaní s úřady. Vydejte se na 
místně příslušný Finanční úřad, kde na příslušném formuláři provedete registraci. Přehled 
Finančních úřadů najdete na webu: http://cds.mfcr.cz. Elektronické formuláře jsou k dispozici 
na http://adisepo.mfcr.cz. 

 
3. Sedm DOPORUČENÝCH nepovinných kroků od narození nového 

základního článku 
 

3.1. Krok první – vytvořit si vnitřní struktury a rozdělení rolí 
Váš nový základní článek si už do své kolébky jistě přinesl jisté zaměření a cíle. Založili jste jej 
patrně pro pořádání víkendových dobrovolnických akcí, pro realizaci prožitkových či 
vzdělávacích akcí, environmentální výchovu, práci s dětmi, apod. 
Nebo taky pro vyváženou směs všech těchto aktivit. Tak jak tak je na začátku důležité 
rozdělit si role, pravomoci i odpovědnosti: odpovědnost za hospodaření, agendu základního 
článku, garanci akcí, členskou základnu, dětské členy, apod. Můžete vytvořit vnitřní stanovy 
základního článku, schválené jeho valnou hromadou, ve kterých strukturu popíšete.  
Ve stanovách můžete dále ustanovit Radu základního článku, stanovit systém voleb do ní a 
způsob řízení vaší organizace. Pokud však schválíte vlastní stanovy a nebo ustanovíte další 
statutární orgány v ZČ či RC, tak tyto musí být zapsány do spolkového rejstříku a musí 
splňovat všechny náležitosti dle zákona a stanov HB ! 
Proto doporučujeme se pro jednoduchost řídit  pouze stanovami Hnutí Brontosaurus a vnitřním 
předpisem o základních článcích. 
 

3.2. Krok druhý – uvědomit si práva a možnosti základního článku 
Základní článek Hnutí Brontosaurus má svoji právní subjektivitu. Jeho statutární zástupci 
mohou tedy samostatně uzavírat smlouvy (např. o pronájmech, smlouvy o dílo při práci 
v chráněných územích apod.). Můžete samostatně pořádat akce, tábory, vydávat publikace, 
atd. apod.  Základní článek se také může jako občanské sdružení podávat projekty na obce, 
kraje, ministerstva, nadace a také se např. účastnit správních řízení (viz § 72 zákona o ochraně 
přírody a krajiny a stavební řád).  
 

3.3. Krok třetí – využít služeb Hnutí Brontosaurus 
Registrací základního článku můžete čerpat všechny služby poskytované Hnutím 
Brontosaurus. Především se jedná o: 

-‐ společnou propagaci akcí ať již na plakátech, brožurách, na stáncích či na webových 
stránkách (obdržíte heslo pro zadávání vašich akcí na www.brontosaurus.cz) 
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-‐ informační a poradenské zázemí kanceláře Hnutí Brontosaurus a zázemí našich 
odborných programů (pomoc s hledáním lokalit na pořádání akcí, pomoc při pořádání 
prvních akcí, apod.) 

-‐ možnost využití dotací základním článkům – nově vzniklý článek automaticky získává 
nárok na dotaci pro daný rok ve výši 5 000,- Kč či dle plánované činnosti (dotace od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo příspěvky na jízdné a stravu účastníků 
dobrovolnických akcí od Ministerstva vnitra). 

-‐ možnost využití nabídky akreditovaných vzdělávacích kurzů pro organizátory a 
vedoucí – viz vzdelavani.brontosaurus.cz 

-‐ nabídku materiálů Hnutí Brontosaurus, nabídku slev pro členy Hnutí Brontosaurus 
-‐ možnost zapojit se do společných akcí a programů (např. Akce příroda, Akce památky, 

Prázdniny s Brontosaurem nebo třeba Duhové střípky pro dětské oddíly) 
-‐ využití dalších služeb, např. úrazové pojištění pro členy a účastníky, šíření tiskových 

zpráv přes službu Press servis, knihovny, zapůjčování matriálu, prostor na serveru pro 
web atd. 

 
3.4. Krok čtvrtý – splnit své povinnosti vůči moci úřední 

Registrací vašeho základního článku se stáváte v podstatě do značné míry samostatným 
právním subjektem. Na základě toho je třeba si uvědomit vaše povinnosti, abyste někdy snad 
čelně nenarazili na úřední mašinerii. Vaše základní povinnosti jsou: 

-‐ vedení účetnictví (pokud vaše příjmy nepřesahují 3 000 000 Kč za poslední uzavřené 
účetní období, můžete vést jednoduché účetnictví podle zákona o účetnictví ve znění 
platném ke dni 31. 12. 2003) a s tím související povinnosti (účetní evidence, podání 
daňového přiznání atd. dle vaší činnosti). V případě, že však budete žadateli státních 
dotací, tak musíte vést účetnictví podvojné. Zde můžete zpočátku využít podpory Hnutí 
Brontosaurus, případně se v tomto s ústředím domlouvat na podmínkách a formě  
dlouhodobějšího servisu (poskytujeme např. licenci na účetní program Pohoda). 

-‐ dodržování ustanovení všech dalších zákonů a předpisů dotýkajících se vaší 
činnosti a vašich akcí (např. zákon o ochraně osobních údajů). Při práci s dětmi je Vaše 
odpovědnost výrazně rozsáhlejší. 

 

3.5. Krok pátý – seznámit s povinnostmi k Hnutí Brontosaurus   
Rada a kancelář Hnutí Brontosaurus se snaží zatížit vás, co nejmenším množstvím agendy a 
papírování. Většina vzájemné vykazovací činnosti je realizována prostřednictvím 
Brontosauřího informačního systému (tzv. BIS). K němu obdržíte heslo a přístup po založení 
základního článku. Požadavky na základní článek jsou v základu tři: v BISu registrujete 
své členy, evidujete pořádané akce a jednou za rok pošlete zápis z členské schůze (valné 
hromady) a odvedete členské příspěvky. Další povinnosti vznikají pouze v případě, že 
využíváte specializované služby (například čerpáte dotace, inzerujete akce, apod.). Zvláštní 
požadavky jsou pak kladeny na organizátory a na vedoucí dětských oddílů v oblasti 
kvalifikace.  

 

3.6. Krok šestý a úplně dobrovolný J  – zapojit se do dalších aktivit Hnutí 
Brontosaurus 

Pokud budete v Hnutí Brontosaurus působit jako základní článek déle, nabízí se vám široká 
škála možností, jak se dále angažovat. Od zapojení do společných soutěží (Ekofór, fotosoutěž 
Brontosaurus žije), přes spolupráci na společných akcích až po angažmá vašich zasloužilých 
členů v odborných sekcích či přímo v radě HB. 
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3.7. Krok sedmý vrcholový – rozvíjet a udržet činnost 
Je už především na vás. Je o výchově nových organizátorů, jejich motivaci, umění předávat 
zkušenosti mezi generacemi ve vašem základním článku, apod. Ale to už je na jinou speciální 
metodiku… 
… a teď už jen snad nějaké moudro typu „Komu se nelení tomu se zelení“ nebo „Kdo se bojí, 
nesmí do lesa“…  
 

A pak vás už jen přivítat v otevřené společnosti aktivních lidí, kteří chtějí pořádat 
akce, po kterých nezbývá jen spousta krásných zážitků, ale i opravené hrady, 
vysázené stromy, pokosené louky či čisté studánky.  
A také pocit, že je na světě zase o kousek lépe. 
 
4. Informace, rady, pomoc 
 

 
Kancelář Hnutí Brontosaurus 
Hvězdová 10 
Brno, 602 00 
mobil: 777 280 496 
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz 

 
www.brontosaurus.cz 
mozek.brontosaurus.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verze: 3 
Schválil:  Dalimil Toman, ředitel Hnutí Brontosaurus 
Dne: 5. 12. 2016 
 
 
 

Regionální centrum HB Praha 
email: praha@brontosaurus.cz 
Regionální centrum HB Podluží 
email: podluzi@brontosaurus.cz 
Regionální centrum HB Jeseníky 
email: jeseniky@brontosaurus.cz 
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Příloha č. 1 

Zakládací listina  
základního článku Hnutí Brontosaurus 

 
…….(jméno ZČ)……. 

 
… (jména zakládajících členů)… se dne ….(datum)… dohodli na založení základního článku 
Hnutí Brontosaurus a tímto je zakládají. 
 
Uvedení zakládající členové souhlasí s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a zavazují se 
řídit Stanovami Hnutí Brontosaurus. 
 
Programové cíle Hnutí Brontosaurus 
 

• Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem 
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty 
k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho 
odkaz dnešku. 

• Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory 
druhých lidí hledat jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon 
od konzumního způsobu života. 

• Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. 
Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, 
uznání a seberealizace. 

 
 
Zakládající členové dále potvrzují, že proběhla volba statutárních zástupců základního článku 
s uvedenými výsledky. 
 
Zvolení statutární zástupci: 
 
Předseda: … jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
 
Hospodář: ... jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
 
Místopředseda:  ... jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
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Zakládající členové se dále dohodli, na následujících skutečnostech: 
Název základního článku Hnutí Brontosaurus bude:  … název … 
Používaná zkratka bude:   ZČ HB … název nebo zkrácený název… 
Sídlo základního článku bude:  … adresa … 
 
 
 
My níže podepsaní souhlasíme se založením základního článku ………….název…… 
 

1. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
2. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
3. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
4. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
5. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
6. atd. 

 
 
V ………..  dne …………              
 
                                                                     
 
                                                                            podpis předsedy základního článku 
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Příloha č. 2 

Zakládací listina  
regionálního centra Hnutí Brontosaurus 

 
…….(jméno RC)……. 

 
… (jména zakládajících členů)… se dne ….(datum)… dohodli na založení regionálního centra 
Hnutí Brontosaurus a tímto je zakládají. 
 
Uvedení zakládající členové souhlasí s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a zavazují se 
řídit Stanovami Hnutí Brontosaurus. 
 
Programové cíle Hnutí Brontosaurus 
 

• Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem 
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty 
k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho 
odkaz dnešku. 

• Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory 
druhých lidí hledat jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon 
od konzumního způsobu života. 

• Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. 
Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, 
uznání a seberealizace. 

 
Zakládající členové dále potvrzují, že proběhla volba statutárních zástupců regionálního centra 
s uvedenými výsledky. 
 
Zvolení statutární zástupci: 
 
Předseda: … jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
 
Hospodář: ... jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
 
Místopředseda:  ... jméno, adresa bydliště, rodné číslo... vhodné uvést:  … telefon, e-mail… 
 
 
Zakládající členové se dále dohodli, na následujících skutečnostech: 
Název regionálního centra Hnutí Brontosaurus bude:  … název … 
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Používaná zkratka bude:   RC HB … název nebo zkrácený název… 
Sídlo regionálního centra bude:  … adresa … 
 
 
My níže podepsaní souhlasíme se založením regionálního centra ………….název…… 
 

1. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
2. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
3. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
4. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
5. ... jméno, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo… kontakt, … podpis 
6. atd. 

 
 
V ………..  dne …………              
 
                                                                     
                                                                            podpis předsedy regionálního centra 
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Příloha č. 3 
 

SOUHLAS OSOBY SE ZÁPISEM DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU OSOB A ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ 

 
 
Já, _______________________ _______________________, rodné příjmení 

_______________ bytem ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

RČ ___________________________, narozen v _______________________________, okres 

______________________________ tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby byly údaje o 

mé osobě zapsány do spolkového rejstříku v souvislosti se zápisem Základního článku Hnutí 

Brontosaurus _____________________________ jako pobočného spolku Hnutí Brontosaurus. 

 

Zároveň čestně prohlašuji, že jsem osobou splňující podmínky pro výkon funkce statutárního 

orgánu pobočného spolku či jiného orgánu pobočného spolku. 

 

V _____________________________, dne __. __. 20__ 

______________________ 

 úředně ověřený podpis 
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Příloha č. 4 
 

SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVISTI S UMÍSTĚNÍM SÍDLA 
 

 
Já, _______________________ _______________________, nar. __________________ 

bytem _______________________________________________________________________ 

tímto prohlašuji, že jsem vlastníkem budovy č. p. ___________ na pozemku parc. č. 

________/___ v k. ú. ___________________________ pro obec __________________ 

a souhlasím s umístěním sídla Základního článku Hnutí Brontosaurus 

_____________________________ ve výše uvedené budově. 

V _____________________________, dne __. __. 20__ 

-------------------------------- 

 úředně ověřený podpis 

Příloha č. 5 
 

SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITOSTI S UMÍSTĚNÍM SÍDLA  
(BYTOVÉ JEDNOTKY) 

 
Já, _______________________ _______________________, nar. __________________ 

bytem _______________________________________________________________________ 

tímto prohlašuji, že jsem vlastníkem bytové jednotky č. ____ v budově č. p. ___________ 

na pozemku parc. č. ________/___ v k. ú. ___________________________ pro obec 

________________________________ a souhlasím s umístěním sídla Základního článku 

Hnutí Brontosaurus _____________________________ ve výše uvedené bytové jednotce. 

 

V _____________________________, dne __. __. 20__ 

-------------------------------- 

 úředně ověřený podpis 


