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Oddíl I. Základní články

Článek 1. Vznik základního článku
I.1.1. Základní článek Hnutí Brontosaurus vzniká v souladu se Stanovami Hnutí Brontosaurus
na ustavujícím shromáždění.
I.1.1. Ustavující shromáždění je oprávněna svolat každá osoba starší 18 let, která splňuje
předpoklady pro to stát se členem HB.
I.1.1. Právo volit a hlasovat na ustavujícím shromáždění má každá osoba starší 18 let. Hlasuje
se veřejně nadpoloviční většinou. Ustavující shromáždění může určit o jakých
záležitostech a návrzích bude hlasovat tajně a je-li potřeba větší než nadpoloviční většina
hlasů k přijetí.
I.1.2. Ten, kdo svolal ustavující shromáždění, může rozhodnout o vykázání osoby z
ustavujícího shromáždění, pokud její přítomnost ohrožuje jeho zdárný průběh.
I.1.3. Ustavující shromáždění projedná náplň činnosti ZČ HB a zvolí nejméně dva statutární
zástupce.
I.1.4. O průběhu ustavujícího shromáždění se pořídí zápis, který musí obsahovat:
a) seznam zakládajících členů s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a adresy
bydliště,
b) prohlášení zakládajících členů základního článku, že se ztotožňují s programovými cíli
Hnutí Brontosaurus a budou respektovat Stanovy Hnutí Brontosaurus,
c) název a sídlo základního článku,
d) seznam statutárních zástupců a protokol o jejich volbě, který musí obsahovat:
e) seznam kandidátů na výkon funkce statutárních zástupců,
f) počet osob oprávněných volit,
g) počet hlasů pro jednotlivé kandidáty,
h) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu bydliště dvou zvolených statutárních zástupců s
výslovným uvedením jejich funkcí,
i) datum a místo konání ustavujícího shromáždění a podpis zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
j) přílohu, kterou tvoří:
∙ písemné přihlášky zakládajících členů s uvedením jejich jména, příjmení, rodného
čísla, adresy trvalého bydliště, podpisu a jejich písemným prohlášením, že se
ztotožňují s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a budou respektovat Stanovy
Hnutí Brontosaurus,
∙ presenční listina s uvedením jmen a podpisů zakládajících členů.
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I.1.5. Zápis z ustavujícího shromáždění předloží zvolený statutární zástupce ZČ společně s
návrhem na registraci ÚHB. Ředitel ÚHB nebo jím pověřený zaměstnanec HB posoudí,
zda byly splněny všechny náležitosti pro vznik ZČ dle stanov HB a tohoto vnitřního
předpisu. V opačném případě vyzve k doplnění návrhu na registraci o chybějící
náležitosti. Návrh splňující všechny náležitosti po té předloží VV HB k projednání.
I.1.6. VV HB projedná návrh na svém nejbližším zasedání. VV HB schválí vznik ZČ v případě,
že jeho zamýšlená činnost je v souladu s programovými cíli HB a stanovami HB a osoby,
které ZČ článek založily, vzbuzují důvěru v to, že budou svou činností v ZČ programové
cíle HB naplňovat. V opačném případě je VV HB oprávněn návrh na vznik ZČ
zamítnout. Pověřený člen VV HB nebo zaměstnanec HB podá návrh na zápis ZČ HB do
příslušného veřejného rejstříku. ZČ HB provede další úkony, které pro vznik ZČ HB
požaduje platná právní úprava.
Článek 2. Pozastavení činnosti ZČ
I.2.1. Pozastaví-li VV HB činnost ZČ HB, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně
statutárním zástupcům ZČ HB. Pozastavení je účinné 15. dnem od doručení oznámení
kterémukoli statutárnímu zástupci. Nebude-li zásilka s oznámením převzata žádným ze
statutárních zástupců, považuje se za doručenou uplynutím lhůty pro uložení na
doručovací poště.
I.2.2. ZČ HB, kterému byla pozastavena činnost, je povinen zdržet se veškeré své činnosti,
zejména:
a) nesmí registrovat nové členy,
b) nesmí pořádat víkendovky, tábory a další akce,
c) nesmí být pověřen k výkonu činnosti pro HB nebo výkonu povinností VV HB dle
stanov,
d) nesmí přijímat veřejnou podporu nebo sponzorské dary a nadační příspěvky,
e) nesmí zcizovat svůj majetek kromě případů souvisejících s běžnou údržbou majetku
nebo případů, kdy to vyžaduje naléhavý právní nebo hospodářský zájem, nebo jde-li o
převod majetku v rámci organizační struktury HB.
Článek 3. Zánik ZČ
I.3.1. ZČ HB zaniká na základě Stanov HB rozhodnutím VH ZČ HB nebo rozhodnutím RHB.
I.3.2. Zaniká-li ZČ HB sloučením s jiným ZČ HB nebo RC HB, pak
a) je veškerý majetek zanikajícího ZČ HB převeden na organizační jednotku HB s níž má
být sloučen, není-li tento postup v rozporu s platnými právními předpisy, závazky nebo
povinnostmi, které na sebe zanikající ZČ HB vzal,
b) veškerá práva, povinnosti a závazky zaniklého ZČ HB přechází na organizační
jednotku, s níž má být zanikající ZČ HB sloučen,
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c) členové zanikajícího ZČ HB se stanou členy organizační jednotky HB, s níž má být
zanikající ZČ HB sloučen.
I.3.3. Zaniká-li ZČ HB likvidací, postupuje likvidátor jmenovaný postupem dle Stanov HB tak,
aby likvidace proběhla bez zbytečných průtahů a s náležitou péčí. Likvidátor zejména:
a) Na základě dokumentace a čestného prohlášení statutárních zástupců základního článku
shromáždí všechny informace a doklady o aktivech, pasivech, dluzích, pohledávkách,
smluvních závazcích, financích a majetku základního článku.
b) Uspokojí všechny věřitele z pohledávek zanikajícího ZČ HB z majetku zanikajícího ZČ
HB.
c) Vypořádá smluvní závazky zanikajícího ZČ HB převodem na jinou organizační
jednotku HB nebo HB samotné, případně tyto smluvní závazky vypoví.
d) Převede nemovitosti v majetku ZČ HB na HB, popřípadě jinou organizační jednotku
HB, dá-li k tomu souhlas VV HB.
e) Provede vydobytí pohledávek likvidovaného článku. Pohledávky, jejichž povaha
vylučuje jejich splnění v přiměřené lhůtě, převede na HB nebo se souhlasem VV HB na
jiný ZČ HB nebo RC HB.
f) Předá všem členům likvidovaného základního článku nabídku na volné členství v HB a
seznam adres a kontaktních osob všech fungujících základních článků HB v kraji
působnosti likvidovaného článku a v kraji jejich trvalého bydliště.
g) Zabezpečí hospodářskou dokumentaci, dokumentaci činnosti a členské základny
likvidovaného ZČ HB a převezení kopií této dokumentace za posledních 5 let do
archivu HB, spravovaného ÚHB. U akcí velkého významu zabezpečí dokumentaci i v
případě, že se překročí hranice 5 let. Veškerá takto převzatá dokumentace musí být jasně
a jednoznačně označená.
h) V součinnosti s VV HB provede veškeré nezbytné úkony směrem k orgánům státní
správy a samosprávy, které souvisí se zánikem ZČ HB.
I.3.4. O provedené likvidaci sepíše likvidátor do jednoho měsíce od skončení likvidace zprávu,
kterou předá VV HB a předsedovi KRK HB.
I.3.5. Likvidátor je oprávněn k zabezpečení své činnosti využívat prostředků likvidovaného ZČ
HB.
I.3.6. Likvidátorovi ZČ HB nenáleží odměna, nerozhodne-li orgán, který rozhodl o zániku ZČ
HB, jinak.
I.3.7. Likvidace ZČ HB je ukončena dnem, kdy je podán návrh na výmaz ZČ HB z veřejného
rejstříku.
I.3.8. Zaniká-li ZČ HB likvidací, může VH ZČ HB kdykoli před ukončením likvidace
rozhodnout, že se likvidace ZČ HB ruší. Předseda ZČ HB o tomto rozhodnutí VH ZČ HB
bez zbytečného dokladu uvědomí likvidátora ZČ HB. Likvidátor provede veškeré
nezbytné úkony související se zahájenou likvidací a po té likvidaci zastaví. Povinnost
likvidátora předložit zprávu o své činnosti tímto není dotčena.
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Článek 4. Stanovy a vnitřní předpisy ZČ HB
I.4.1. ZČ HB je oprávněn na svém ustavujícím shromáždění nebo na VH ZČ HB schválit
stanovy a vnitřní předpisy, jimiž se bude řídit jeho činnost, organizační struktura a vnitřní
poměry, zejména:
a) podmínky, za nichž se mohou zájemci stát členy ZČ HB,
b) zvýšení počtu statutárních zástupců,
c) zřízení dalších funkcí a orgánů v základním článku,
d) podmínky, za nichž může být osoba zvolena do statutárního orgánu ZČ HB,
e) upravení pravidel hospodaření, nakládání s majetkem a dokumenty,
f) stanovení pravidel péče o rostliny a živočichy,
g) stanovení vnitřních pravidel pro provoz základen, kluboven a jiných objektů,
h) stanovení pravidel pro užívání a obsluhu technických zařízení a pracovních strojů a
nástrojů, motorových vozidel apod.,
i) stanovení pravidel pro pořádání akcí a činnosti na nich,
j) jednací řád kolektivního orgánu základního článku.
I.4.2. Stanovy a vnitřní předpisy ZČ HB musí být v souladu se Stanovami HB a vnitřními
předpisy HB.
I.4.3. Stanovy a vnitřní předpisy ZČ HB mohou obsahovat přísnější podmínky pro přijímání
členů do ZČ HB a pro zvolení osoby do statutárního orgánu ZČ HB, než jaké jsou
obsaženy ve Stanovách HB nebo tomto vnitřním předpise. Takováto ustanovení však
nesmí mít zjevně diskriminační charakter.
I.4.4. ZČ HB je povinen předložit své stanovy nebo vnitřní předpisy a změny v nich provedené
VV HB bez zbytečného odkladu po jejich schválení. VV HB je po konzultaci s KRK HB
oprávněna vznést k nim připomínky a uložit ZČ HB, aby je uvedl do souladu se
Stanovami HB nebo vnitřními předpisy HB.
I.4.5. Stanovy a vnitřní předpisy ZČ HB v platném znění jsou uloženy na ÚHB.
Článek 5. Struktura a orgány ZČ
I.5.1. Valná hromada ZČ HB (VH ZČ HB) je vrcholným orgánem ZČ HB. VH ZČ HB se
schází nejméně jednou ročně a projednává zejména činnost a hospodaření ZČ HB a volí
Radu ZČ HB, popřípadě další orgány ZČ HB.
I.5.2. Každý člen starší 18 let má právo účastnit se VH ZČ HB, hlasovat na ní a vyjadřovat se
k projednávaným bodům. Stanovy ZČ HB mohou toto právo přiznat také členům starším
15 let, tvoří-li tito členové významnou část členské základy ZČ HB.
I.5.3. VH ZČ HB svolává Předseda ZČ HB nebo jiný pověřený člen Rady ZČ HB, a to tak, že
písemně sdělí termín konání VH ZČ HB a její program všem členům ZČ HB, kteří mají
právo se VH ZČ HB zúčastnit a hlasovat na ní nejméně 14 dní předem.
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I.5.4. VH ZČ HB je usnášeníschopná byla-li řádně svolána a zúčastní-li se jí nadpoloviční
většina členů ZČ HB oprávněných zúčastnit se jí a hlasovat na ní. Není-li řádně svolaná
VH ZČ HB usnášeníschopná, je ten, kdo ji svolal oprávněn svolat náhradní zasedání do
30 minut od začátku konání řádného zasedání, je-li přítomna alespoň 1/3 členů ZČ HB
oprávněných účastnit se VH ZČ HB. Náhradní VH je usnášeníschopná. V opačném
případě je nutné svolat nové řádné zasedání VH.
I.5.5. V ostatních záležitostech se konání VH se přiměřeně řídí ustanoveními Stanov HB o VH
HB a jednacím řádem VH HB, neobsahují-li stanovy a vnitřní předpisy ZČ HB vlastní
pravidla pro konání VH ZČ HB.
I.5.6. Statutárním orgánem ZČ HB je Rada ZČ HB. Rada je složena nejméně z předsedy
a hospodáře. Rozhodne-li o tom VH ZČ HB nebo je-li to uvedeno ve stanovách ZČ HB,
může mít Rada ZČ HB také místopředsedu.
I.5.7. Další členy má Rada ZČ HB stanoví-li tak stanovy ZČ HB. Stanovy ZČ HB také určí,
který orgán ZČ HB takové členy Rady ZČ HB volí nebo jmenuje.
I.5.8. Funkční období Rady ZČ HB je zpravidla pět let, neurčí-li Stanovy ZČ HB období kratší,
nejméně však jednoleté. Předsedu ZČ HB, Místopředsedu ZČ HB a Hospodáře ZČ HB
volí VH ZČ HB.Stanovy ZČ HB mohou určit, že VH ZČ HB zvolí členy Rady ZČ HB a
ti zvolí předsedu, hospodáře a místopředsedu ze svých řad.
I.5.9. Předsedou ZČ HB se může stát pouze bezúhonná osoba starší 18 let, která je do funkce
řádně zvolen a je nejméně jeden rok členem ZČ HB, do jehož statutárního orgánu je
volena. Jde-li o nově založený ZČ HB anebo rozhodne-li o tom VV HB na základě
odůvodněné žádosti ZČ HB, pravidlo o délce členství v ZČ HB se nepoužije.
I.5.10. Místopředsedou a Hospodářem ZČ HB se může stát kterákoli osoba za stejných
podmínek jako předsedou ZČ HB..
I.5.11. Ostatními členy Rady ZČ HB se mohou stát kterékoli osoby za stejných podmínek jako
předsedou ZČ HB. Stanovy ZČ HB mohou určit, že členem Rady ZČ HB se mohou stát
také osoby starší 15 let a osoby, které jsou členy ZČ HB méně než jeden rok tvoří-li tyto
osoby významnou část členské základny ZČ HB. Členové Rady ZČ HB mladší 18 let
nesmí mít v Radě většinu.
I.5.12. Předseda ZČ HB nesmí být zároveň statutárním zástupcem HB, jiného RC HB nebo ZČ
HB. Výjimku z tohoto pravidla může na žádost udělit VV HB a to nejdéle na dobu
odpovídající délce funkčního období funkce, do níž byla osoba zvolena.
I.5.13. Není-li uvedeno jinak, jsou Předseda ZČ HB, Hospodář ZČ HB a Místopředseda ZČ HB
oprávněni zastupovat ZČ HB každý samostatně.
I.5.14. Ostatní členové Rady ZČ HB jsou oprávněni zastupovat ZČ HB pouze s písemným
pověřením Předsedy ZČ HB, Hospodáře ZČ HB nebo Místopředsedy ZČ HB.
I.5.15. Předseda ZČ HB odpovídá za činnost ZČ HB.
I.5.16. Hospodář ZČ HB odpovídá za hospodaření ZČ HB a vedení účetnictví ZČ HB. Členové
Rady ZČ HB odpovídají ZČ HB a HB za škodu způsobenou při hospodaření se svěřeným
majetkem ZČ HB a HB.
I.5.17. Funkce člena Rady ZČ HB zaniká:
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a) písemným odstoupením,
b) odvoláním VH ZČ HB nebo Radou ZČ HB,
c) zánikem členství v ZČ HB.
I.5.18. Zanikne-li funkce Předsedy ZČ HB v průběhu jeho funkčního období, přechází výkon
jeho pravomocí na Místopředsedu ZČ HB, není-li jej, pak přechází na Hospodáře ZČ HB.
Místopředseda ZČ HB nebo Hospodář ZČ HB je povinen do dvou měsíců od zániku
funkce Předsedy ZČ HB svolat VH ZČ HB. Zanikne-li funkce Hospodáře ZČ HB,
vykonává jeho funkci Předseda ZČ HB nebo Místopředseda ZČ HB na základě pověření
Rady ZČ HB. Ustanovení o povinnosti svolat VH ZČ HB platí obdobně.
I.5.19. Místopředseda ZČ HB nebo Hospodář ZČ HB, který vykonává funkci Předsedy ZČ HB,
není oprávněn zastupovat ZČ HB v záležitostech, které vyžadují společný souhlas
Předsedy ZČ HB a Hospodáře ZČ HB.
Článek 6. Členové ZČ HB
I.6.1. Členem ZČ HB se může stát kdokoli za podmínek uvedených ve Stanovách HB,
popřípadě ve stanovách ZČ HB.
I.6.2. Práva a povinnosti členů ZČ HB se řídí Stanovami HB, popřípadě Stanovami ZČ HB.
I.6.3. Není-li ve stanovách ZČ HB uvedeno jinak, jsou členy ZČ HB oprávněni přijímat všichni
členové Rady ZČ HB a dále organizátoři akcí ZČ HB a vedoucí oddílů.
Článek 7. Zaměstnanci ZČ HB
I.7.1. ZČ HB je oprávněn zaměstnávat osoby za účelem naplňování vlastní činnosti.
I.7.2. Zaměstnanci ZČ HB jsou oprávněni zastupovat ZČ HB pouze v rozsahu, který odpovídá
jejich pracovní náplni a povaze vykonávané práce.
Článek 8. Práva a povinnosti ZČ
I.8.1. ZČ HB je povinen:
a) Vést evidenci členů dle Stanov HB, Vnitřních předpisů HB a organizačních pokynů VV
HB.
b) Vést evidenci uskutečněných akcí dle Stanov HB, Vnitřních předpisů HB
a organizačních pokynů VV HB.
c) V souladu s právními předpisy archivovat v sídle základního článku zdravotnickou
dokumentaci akcí, u nichž je to vyžadováno.
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d) Vést účetnictví ZČ HB, evidenci majetku ZČ HB a archivovat vyúčtování prostředků
poskytnutých v rámci veřejné podpory dle příslušných zákonů a smluv, nejméně však
10 let.
e) Informovat své členy o činnosti ZČ HB a vytvářet prostor pro vzájemnou spolupráci
svých členů, jakož i mezi členy z jiných ZČ HB a organizačních jednotek HB navzájem.
f) Zajistit na akcích, jež ZČ HB pořádá:
∙ základní hygienické podmínky,
∙ zdravotní zabezpečení (zejména na akcích pracovního a sportovního charakteru),
∙ stravu a ubytování účastníků,
∙ informovat předem účastníky o zdravotním riziku lokality, v níž se akce koná, je-li
známo,
∙ veškerá povolení, souhlasy vlastníků a další požadavky na konání akcí dle platných
právních předpisů,
∙ dostatečné množství a kvalitu ochranných pracovních pomůcek, případně vyzvat
účastníky akce, aby si tyto opatřili,
∙ školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je-li to vzhledem k povaze
prováděných prací nutné,
∙ dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy HB a řídit se organizačními pokyny VV HB.
g) Na žádost VV HB poskytnout materiály a fotodokumentaci z akcí pořádaných ZČ HB
za účelem prezentace činnosti HB na veřejnosti.
h) Sdělit ÚHB termín konání řádné i mimořádné VH ZČ HB, a to předem nejméně ve
stejné lhůtě, která je určena pro její svolání.
i) Bez zbytečného odkladu informovat ÚHB o změnách údajů zapisovaných o ZČ HB do
rejstříku spolků a poskytovat ÚHB podklady pro podání návrhu na jejich zápis.
I.8.2. ZČ HB, který registruje dětské členy, je dále povinen:
a) Vykonávat činnost v souladu s vnitřním předpisem HB upravujícím činnost dětských
oddílů.
b) Oznámit přijetí prvního dětského člena ÚHB.
c) Pověřit vedením dětských členů osobu, která je držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO
a která je způsobilá pro práci s dětmi. Jedna osoba nesmí být pověřena vedením více jak
20 dětských členů ZČ HB. Kvalifikaci OHB pro BRĎO je povinna pověřená osoba
získat do jednoho roku od registrace prvního dětského člena ZČ HB.
d) Oznámit ÚHB kontaktní údaje osoby pověřené vedením dětských členů.
e) V případě pořádání pobytových akcí delších než 5 dnů s účastí osob mladších 15 let
písemně pověřit osobu, která je držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO, jejím hlavním
vedoucím.
I.8.3. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije v případě dětských členů registrovaných
v rámci rodinného členství.
8

Hnutí Brontosaurus
Vnitřní předpis „Činnost a provoz Základních článků a Regionálních center Hnutí Brontosaurus“

Článek 9. Hospodaření a nakládání s majetkem
I.9.1. ZČ HB prostřednictvím svých orgánů dbá o šetrné nakládání s vlastním majetkem
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a v souladu s platnými právními
předpisy.
I.9.2. ZČ HB je oprávněn nabývat a zcizovat nemovitosti a disponovat s finančními prostředky,
jejichž výše přesahuje 150.000 Kč, výhradně po projednání Radou ZČ HB a s jejím
souhlasem.
I.9.3. V případě, že ZČ HB nabyl do svého vlastnictví nemovitost, je povinen o této skutečnosti
bezodkladně informovat ÚHB.
I.9.4. ZČ HB je povinen informovat VV HB o záměru prodat nebo převést vlastnictví
k nemovitosti ve svém vlastnictví na jinou osobu nejméně 3 měsíce předem a dále je
povinen nabídnout prostřednictvím VV HB tuto nemovitost HB a organizačním
jednotkám HB, a to za cenu obvyklou nebo v případě bezúplatného převodu za
obdobných podmínek. Byly-li vloženy prostřednictvím HB nebo jiné organizační
jednotky HB do dané nemovitosti finanční prostředky, kterými byla nemovitost
zhodnocena, sníží se přiměřeně kupní cena o dohodnutou částku odpovídající výši těchto
prostředků.

Oddíl II. Regionální centra
II.1.1. Na činnost a provoz RC HB se použijí přiměřeně ustanovení oddílu I. tohoto vnitřního
předpisu, není-li stanoveno jinak.

Oddíl III. Závěrečná a přechodná ustanovení
III.1.1.Již založené ZČ HB a RC HB předloží do 31. 12. 2016 své stanovy a další vnitřní
předpisy VV HB ke kontrole.
III.1.2.Tento vnitřní předpis se ode dne své účinnosti použije na všechny právní vztahy upravené
tímto vnitřním předpisem bez ohledu na to, zda tyto právní vztahy vznikly ještě před
účinností tohoto vnitřního předpisu.
III.1.3.Tímto se nahrazuje vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus „Činnost a provoz základních
článků a regionálních center Hnutí Brontosaurus“ ze dne 1. 3. 2015.
III.1.4.Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 1. 1. 2016.
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