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Článek 1. Vznik Klubu  

1.1. Klub Hnutí Brontosaurus vzniká v souladu se Stanovami Hnutí Brontosaurus na základě 

podané přihlášky. 

1.2. Přihláška musí obsahovat: 

a) písemné přihlášky zakládajících členů s uvedením jejich jména, příjmení, data 

narození, adresy trvalého bydliště, typu členství a vlastnoručním podpisem, 

b) stanovení názvu a sídla Klubu (včetně úplné adresy a kraje), 

c) návrh osoby, která se má stát vedoucím Klubu (dále jen Vedoucí) a jeho kontaktní 

údaje (adresa, kontaktní adresa, email, telefon), 

d) prohlášení, že se zakládající členové ztotožňují s programovými cíli HB, že budou 

respektovat Stanovy a že dávají souhlas s použitím osobních údajů pro účely Hnutí 

Brontosaurus ve smyslu platné právní úpravy na ochranu osobních údajů, 

e) podpis osoby navržené na Vedoucího, 

f) je-li ustavena Rada Klubu, tak zápis z jejího zasedání, který obsahuje zejména 

rozhodnutí o zaměření činnosti Klubu a protokol o volbě Vedoucího. 

1.3. Na základě výše uvedené přihlášky rozhodne VV HB na svém nejbližším zasedání 

o přijetí či nepřijetí Klubu, nebo jej vyzve k doplnění přihlášky. 

1.4. Rozhodne-li VV HB o vzniku Klubu, jmenuje svým rozhodnutím také Vedoucího. 

Článek 2. Vnitřní organizace Klubu 

1.1. Nejvyšším orgánem klubu je Vedoucí. Má-li Klub alespoň tři členy starší 18 let, mohou 

členové Klubu nadpoloviční většinou hlasů rozhodnout o tom, že nejvyšším orgánem 

Klubu je Rada Klubu.Rada Klubu je shromáždění všech členů Klubu starších 18 let, 

které svolává Vedoucí Klubu minimálně jednou za své funkční období. Rada Klubu 

může být také svolána na návrh kteréhokoliv svého člena, pokud s tím souhlasí nejméně 

1/3 jejích členů. 

1.2. Konání zasedání Rady Klubu oznámí Vedoucí Klubu nebo ten člen Klubu, který 

zasedání svolává, písemně nejméně 30 dní předem. 

1.3. Rada Klubu je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Klubu 

oprávněných účastnit se jejího zasedání. Není-li Rada Klubu usnášeníschopná, je možné 

svolat náhradní zasedání do 30 minut od řádně svolaného zasedání. V takovém případě 

je Rada Klubu usnášeníschopná za přítomnosti alespoň tří svých členů. 

1.4. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

1.5. Rada klubu navrhuje VV HB jmenování nebo odvolání Vedoucího Klubu. 

1.6. V období mezi zasedáními Rady Klubu řídí činnost Klubu jeho Vedoucí. 

1.7. O přijetí člena Klubu rozhoduje nejvyšší orgán Klubu nebo organizátor akce Klubu. O 
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přijetí dětského člena může rozhodovat také vedoucí oddílu jmenovaný nejvyšším 

orgánem Klubu. 

1.8. Klub může ve svých vnitřních předpisech dále upravovat zejména: 

a) podrobnější podmínky pro členství v Klubu, 

b) zřízení dalších (především specializovaných) funkcí v Klubu, 

c) zpřísnění podmínek pro volbu do funkce Vedoucího Klubu, 

d) jednací řád Rady Klubu, 

e) stanovení pravidel péče o rostliny a živočichy (vykonává-li Klub takovouto péči), 

f) stanovení vnitřních pravidel pro provoz základny či klubovny (užívá-li Klub 

nějakou), 

g) stanovení pravidel pro užívání a obsluhu technických zařízení a pracovních strojů a 

nástrojů, motorových vozidel apod. (užívá-li je Klub ke své činnosti), 

h) stanovení pravidel pro pořádání akcí a činnosti na nich (obecně), 

i) a další pravidla specifické pro dané podmínky a činnost Klubu. 

1.2. Co není upraveno v předpisech HB nebo vnitřních předpisech Klubu, má právo 

rozhodnout vedoucí Klubu nebo organizátor konkrétní akce Klubu. 

Článek 2. Vedoucí Klubu 

1.1. Vedoucím Klubu se může stát osoba starší 18 let, která je členem Klubu, v němž se o 

tuto funkci uchází. 

1.2. Vedoucího Klubu jmenuje VV HB. Má-li klub Radu Klubu, jmenuje Vedoucího Klubu 

VV HB na návrh Rady Klubu. VV HB odvolá Vedoucího Klubu: 

a) na základě písemného odstoupení,  

b) z důvodu závažného porušení Stanov HB a vnitřních předpisů HB, 

c) z důvodu ukončením členství v HB nebo Klubu, 

1.3. na návrh Rady Klubu. Funkční období Vedoucího je tříleté, nestanoví-li Rada Klubu 

období kratší. 

1.4. Vedoucí Klubu zastupuje Klub ve všech věcech, které se týkají činnosti Klubu, čímž 

zastupuje HB. Vedoucí Klubu však není oprávněn zcizovat a nabývat jménem a na účet 

Klubu a HB nemovitosti a není oprávněn nabývat a zcizovat movité věci, jejichž 

hodnota přesahuje 50 000 Kč. 

1.5. Vedoucí Klubu je povinen výslovně informovat osoby, s nimiž jedná, že HB zastupuje 

pouze v rozsahu činnosti Klubu, jehož vedoucím byl jmenován, což učiní například 

dodatkem „vedoucí klubu“ s uvedením názvu Klubu u svého podpisu. Vedoucí 

odpovídá HB za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

1.6. Vedoucí Klubu do 14 dní od svého jmenování zašle ÚHB písemné prohlášení o tom, že 
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si je vědom rozsahu, v němž je oprávněn zastupovat HB a že odpovídá HB za škodu na 

svěřeném majetku. 

1.7. Prohlášení dle předchozího ustanovení je podmínkou pro převzetí finančních prostředků 

HB určených na činnost Klubu. Nebude-li dodáno ani na dodatečnou výzvu, je to 

důvodem pro odvolání z funkce Vedoucího Klubu rozhodnutím VV HB. 

Článek 2. Povinnosti Vedoucího 

2.1. Vedoucí je povinen: 

a) vést evidenci členů podle stanov a vnitřních předpisů HB, vyúčtovat finanční 

prostředky a vést evidenci svěřeného majetku, vést evidenci uskutečněných akcí 

s údajem o počtu jejich účastníků. Dále po dobu nejméně 5 let archivovat z pracovních 

akcí prezenční listiny a zápisy o poučení o bezpečnosti práce, 

b) v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví pro dětské tábory archivovat 1 rok 

v sídle Klubu zdravotnickou dokumentaci tábora, 

c) Zajistit na akcích, jež Klub pořádá: 

∙ základní hygienické podmínky, 

∙ zdravotní zabezpečení (zejména na akcích pracovního a sportovního charakteru), 

∙ přiměřenou stravu a ubytování účastníků, 

∙ informovat předem účastníky o zdravotním riziku lokality, v níž se akce koná (je-li 

známo), 

∙ právní podmínky (pronájem lokalit, souhlas státních a místních orgánů, majitele a 

správce pozemků a vodních toků, kde se konají práce a pod.), 

∙ dostatečné množství a kvalita ochranných pracovních pomůcek (ev. i vyzváním 

účastníků, aby si tyto opatřili), 

∙ školení o bezpečnosti práce (jestliže to typ práce vyžaduje) a bezpečnosti při 

programu akce (jsou-li na akci dětští účastníci), 

∙ dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy HB a řídit se organizačními pokyny RHB. 

d) Na žádost VV HB dát k dispozici materiály a fotodokumentaci o akcích Klubu (resp. 

jejich kopie) pro prezentaci HB na veřejnosti. 

Článek 3. Povinnosti Vedoucího Klubu s dětskými členy 

3.1. V případě že Klub vykonává činnost zaměřenou na děti, musí být Vedoucí držitelem 

kvalifikace OHB pro BRĎO nebo musí písemně pověřit vedením dětských členů jiného 

člena Klubu staršího 18 let, který je držitelem této kvalifikace. Takto pověřeného 

vedoucího oznámí ÚHB včetně kontaktních údajů. Osoba, která vede dětské členy, musí 

mít lékařské potvrzení o schopnosti práce s dětmi. To neplatí v případě, že je zároveň 

pedagogickým pracovníkem nebo studentem pedagogického oboru. Klub, který 
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vykonává činnost s dětmi je povinen řídit se předpisem a rozhodnutími příslušné 

odborné Sekce 

3.2. Vedoucí Klubu nebo jím pověřený vedoucí dětských členů si musí doplnit kvalifikaci 

uvedenou výše do jednoho roku od vzniku Klubu nebo od rozhodnutí o zaměření 

činnosti Klubu na děti. Nebylo-li výslovně stanoveno jinak, má se za to, že Klub 

zaměřil svoji činnost na děti od začátku školního roku, v němž proběhla první akce 

Klubu zaměřená na děti. Klub, jenž zaměřuje svoji činnost na děti má právo používat ve 

svém názvu zkratku BRĎO (brontosauři dětský oddíl). 

3.3. V případě, že Klub organizuje pobytové akce pro děti delší než 4 dny, musí mít hlavní 

vedoucí akce kvalifikaci OHB pro BRĎO a písemný souhlas Vedoucího s konáním 

akce. 

Článek 4. Zánik Klubu 

4.1. Klub zaniká rozhodnutím VV HB 

a) na žádost Klubu, 

b) pro závažné porušení stanov nebo vnitřních předpisů HB, 

c) Se souhlasem VV HB Klub zanikne změnou na ZČ HB nebo sloučením s existujícím 

ZČ HB či Klubem. 

4.2. Při svém zániku Klub vrátí svěřený majetek a finanční prostředky HB. 

4.3. Při zániku změnou na ZČ HB nebo sloučením s jiným Klubem nebo ZČ, může VV HB 

svým rozhodnutím převést zcela nebo zčásti majetek a finanční prostředky Klubu na 

tento nástupnický ZČ HB nebo Klub. 

4.4. Při likvidaci Klubu se postupuje obdobně jako při likvidaci ZČ HB. 

Článek 5. Závěrečná a přechodná ustanovení 

5.1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015. 

5.2. Tímto se ruší Vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus „Činnost a provoz Klubů Hnutí 

Brontosaurus“ ze dne . 
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Příloha č. 1 

PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO KLUBU 

Já, ______________________ ____________________ nar. _____________, bytem ___________ 

________________________________________________________________________________

vedoucí Klubu Hnutí Brontosaurus ___________________________________________________ 

prohlašuji, že: 

Jsem si vědom, že odpovídám Hnutí Brontosaurus za činnost výše uvedeného Klubu HB; 

Jsem si vědom, že odpovídám Hnutí Brontosaurus za škodu způsobenou při hospodaření se 

svěřeným majetkem HB; 

Jsem si vědom, že při zastupování Klubu zastupuji Hnutí Brontosaurus se všemi omezeními a 

povinnostmi vyplývajícími ze Stanov Hnutí Brontosaurus a vnitřních předpisů Hnutí Brontosaurus. 

Zejména jsem si vědom, že jsem povinen informovat třetí osoby, že jsem oprávněn zastupovat 

Hnutí Brontosaurus pouze v záležitostech týkajících se činnosti Klubu; 

Jsem si vědom, že nejsem oprávněn jménem Hnutí Brontosaurus nabývat a zcizovat nemovitý 

majetek a nabývat a zcizovat movitý majetek, jehož výše přesahuje 50 000 Kč. 

 

V __________ dne __________ 

 

__________________________ 

 vlastnoruční podpis 


