
Stanovy základního článku Hnutí
Brontosaurus Orchis

Článek I. Název, sídlo a účel
1) Základní  článek  Hnutí  Brontosaurus  Orchis  (dále  jen  ZČ)  je  pobočným  spolkem  Hnutí

Brontosaurus založený v souladu s ustanovením § 151 a násl. občanského zákoníku.

2) Sídlem ZČ je Brno.

3) ZČ vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v souladu s programovými cíli Hnutí Brontosaurus.

4) ZČ se  zabývá zejména  neformálním vzděláváním a výchovou mládeže,  ochranou přírody,
krajiny  a  kulturního  dědictví.  Za  tímto  účelem  pořádá  zejména  víkendové  akce,  tábory,
vzdělávací, sportovní, kulturní a jiné akce.

Článek II. Členství
1) Členem  ZČ  se  může  stát  každý  za  podmínek  uvedených  v platných  stanovách  Hnutí

Brontosaurus a v těchto stanovách.

2) O přijetí člena rozhoduje předseda ZČ nebo jím pověřený člen ZČ.

3) Vznik  a  zánik  členství,  jakož  i  práva  a  povinnosti  členů  ZČ se  řídí  platnými  stanovami
a vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

4) Členství může být dočasně pozastaveno Trojkou a následně zrušeno Valnou hromadou
ZČ na základě hrubého porušení stanov ZČ nebo HB.

5) Kromě povinností uložených stanovami a vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus jsou členové
základního článku dále povinni:

a) před skončením členství vrátit zapůjčený majetek ZČ a vyrovnat případné finanční
a jiné závazky.

6) Kromě práv uvedených ve stanovách Hnutí Brontosaurus mají členové ZČ dále právo:

a) za podmínek uvedených v článku X těchto stanov užívat majetek ZČ,

b) se souhlasem Trojky používat název a logo ZČ,

c) využívat další členské výhody určené výhradně pro členy ZČ.

Článek III. Čestné členství
1) Čestným členem se může stát osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj ZČ.

2) Čestní členové nejsou považováni za členy ZČ.



3) O udělení čestného členství rozhoduje VH ZČ na návrh kteréhokoliv člena ZČ. Udělení 
čestného členství je platné až po souhlasu navrhované osoby.

4) Čestné členství je trvalé a nezaniká.

5) Čestný člen může být zároveň i členem, příznivcem nebo aktivním příznivcem ZČ.

6) Z titulu čestného člena se neplatí žádné členské ani jiné poplatky.

7) Ve zcela výjimečných případech, kdy čestný člen svým jednáním a chováním poškozuje ZČ, 
lze čestné členství zrušit. O zrušení čestného členství rozhoduje VH ZČ na návrh Trojky.

Článek IV. Příznivci ZČ
1) Příznivcem ZČ je osoba, která se stala příznivcem Hnutí Brontosaurus a zároveň projevila 

přání stát se rovněž příznivcem ZČ.

2) Příznivci  ZČ nejsou považováni za členy ZČ.

3) Příznivec ZČ se může stát aktivním příznivcem ZČ. 

Článek V. Aktivní příznivci ZČ
1) Aktivním příznivcem ZČ se může stát každý příznivce ZČ:

a) který projeví zájem se stát aktivním příznivcem ZČ,

b) při svém přijetí písemně potvrdí svůj souhlas s programovými cíli HB,

c) respektuje Stanovy HB a ostatní odvozené předpisy,

d) jehož roční finanční dar poskytnutý Hnutí Brontosaurus dosahuje alespoň výše 
členského příspěvku stanoveného pro člena nad 26 let.

2) Aktivní příznivec se nepovažuje za člena

3) O přijetí aktivního příznivce rozhoduje předseda ZČ nebo jím pověřený člen ZČ. Přijetí musí
být schváleno VH ZČ

4) Status aktivního příznivce ZČ vzniká zápisem do seznamu aktivních příznivců vedeného
předsedou ZČ nebo jím pověřeným členem po schválení VH ZČ.

5) Status aktivního příznivce ZČ může být dočasně pozastaven Trojkou a následně zrušen
Valnou hromadou ZČ na základě hrubého porušení stanov ZČ nebo HB.

6) Zánik statusu aktivního příznivce je analogický se zánikem členství v ZČ.

Článek VI. Valná hromada ZČ
1) Valná hromada (dále jen VH ZČ) je členskou schůzí ZČ a je nejvyšším orgánem ZČ.

2) Přítomen na zasedání VH ZČ může být každý.



3) Zasedání VH ZČ se může s hlasovacím právem účastnit každý člen, čestný člen a aktivní
příznivec ZČ starší 15 let. Není možné účastnit se zasedání VH ZČ v zastoupení.

4) Každý  individuální  člen,  čestný  člen  a  aktivní  příznivec  ZČ  HB  mají  právě  jeden  hlas.
Rodinní členové mají dohromady jeden hlas.

5) Předseda ZČ svolává zasedání VH ZČ nejméně jednou do roka vhodným způsobem,  a to
nejméně 14 dní předem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

6) Předseda ZČ svolá zasedání VH ZČ vždy, požádá-li o to Trojka nebo alespoň 1/3 členů ZČ.

7) VH ZČ je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů a příznivců, kteří mají právo účastnit
se  jejího  zasedání  s  hlasovacím právem.  VH ZČ rozhoduje  hlasováním,  přičemž  k přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.

8) Není-li  VH ZČ na  svém zasedání  usnášeníschopná,  může  Trojka  nebo  ten,  kdo  původní
zasedání svolal, svolat náhradní zasedání VH ZČ. Svolání bude provedeno bez zbytečného
odkladu. Na náhradním zasedání může VH ZČ jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

9) Není-li v těchto stanovách uvedeno něco jiného, řídí se konání VH ZČ přiměřeně stanovami a
vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus.

Článek VII. Schůzka ZČ
1) Schůzka ZČ je druhým nejvyšším orgánem ZČ.

2) Schůzka ZČ má stejná práva jako VH ZČ s výjimkou změny stanov a volby Trojky.

3) Přítomen na zasedání Schůzky ZČ může být každý.

4) Zasedání Schůzky ZČ se může s hlasovacím právem účastnit každý člen, čestný člen a aktivní
příznivec ZČ starší 15 let. Není možné účastnit se zasedání Schůzky ZČ v zastoupení.

5) Každý  individuální  člen,  čestný  člen  a  aktivní  příznivec  ZČ  HB  mají  právě  jeden  hlas.
Rodinní členové mají dohromady jeden hlas.

6) Předseda ZČ svolává Schůzku ZČ v případě potřeby vhodným způsobem, a to nejméně 14 dní
předem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

7) Předseda ZČ svolá zasedání Schůzky ZČ vždy, požádá-li o to Trojka nebo alespoň 1/4 členů
ZČ.

8) Schůzka ZČ je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 1/3 členů, kteří mají právo účastnit se
jejího zasedání s hlasovacím právem. Schůzka ZČ rozhoduje hlasováním, přičemž k přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.

Článek VIII. Trojka
1) Trojka je Radou ZČ dle stanov Hnutí Brontosaurus a statutárním orgánem ZČ.

2) Členem Trojky se může stát každý člen ZČ starší 18 let.



3) Trojka je nejméně tříčlenná a má vždy lichý počet členů. Jejich počet určuje VH ZČ. 

4) Trojka se skládá z předsedy, místopředsedy, hospodáře a případných volných členů 
Trojky.

5) Trojku volí VH ZČ na období mezi dvěma valnými hromadami ZČ.

6) Volba Trojky probíhá následujícím způsobem:

a) Zvolí se tříčlenná sčítací komise,

b) Zvolí se počet členů Trojky,

c) Přítomní členové navrhnou jména kandidátů,

d) Kandidáti vyjádří svůj souhlas, nebo nesouhlas s návrhem kandidatury. Voleni 
mohou být pouze ti, kteří s kandidaturou souhlasí. V případě souhlasu kandidát 
může vyjádřit, které funkce je ochoten vykonávat. 

e) Hlasování o volbě kandidátů je tajné. Hlasovat se může nejvýše pro tolik 
kandidátů, kolik je zvolený počet členů Trojky. Hlasovací lístek s vyšším počtem 
jmen je neplatný.

f) Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se dohodnou na rozdělení funkcí. Rozhodnutí 
oznámí účastníkům Valné hromady.

7) Kterýkoliv člen Trojky má právo kdykoliv odstoupit. Má však povinnost předat funkci
svému nástupci. 

8) V případě, že klesne počet členů Trojky pod počet schválený VH ZČ, má Trojka právo 
jmenovat z řad členů ZČ další členy Trojky až do stanoveného počtu. Takto jmenovaný počet 
členů však nesmí být větší než počet členů volených VH ZČ. Jestliže klesne počet členů 
Trojky pod tři, jsou povinni zbylí členové svolat VH ZČ, kde se zvolí Trojka nová.

9) Zasedání Trojky svolává předseda ZČ nebo jím pověřený člen Trojky. Trojka je 
usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny svých členů.

10) ZČ zastupuje předseda, místopředseda nebo hospodář. Jiný člen Trojky je oprávněn 
zastupovat ZČ pouze s písemným pověřením předsedy, místopředsedy anebo hospodáře ZČ.

11) Předseda a místopředseda ZČ jsou odpovědni za veškerou činnost a provoz ZČ.

12) Hospodář ZČ je odpovědný za řádné hospodaření s majetkem ZČ.

Článek IX. Akce ZČ
1) Akce pod hlavičkou ZČ mohou pořádat členové i nečlenové ZČ. 

2) Akce pod hlavičkou ZČ může být pořádána a propagována pouze se souhlasem Trojky. 
Bez tohoto souhlasu nesmí být použito jméno ZČ, logo, ani jiná zmínka o ZČ.



3) Podmínky pro schválení akce a její propagaci pod hlavičkou ZČ se řídí vnitřními předpisy
ZČ, které schvaluje Trojka.

Článek X. Majetek ZČ
1) Se souhlasem hospodáře může Trojka správou určeného majetku ZČ pověřit skladníka 

ZČ. Skladníka ZČ jmenuje Trojka se souhlasem hospodáře.

2) O půjčování majetku ZČ se rozhoduje na základě vnitřních předpisů ZČ, které schvaluje 
Trojka.

Článek XI. Závěrečná ustanovení
1) Je-li  některé ustanovení  stanov ZČ v rozporu se stanovami nebo vnitřními  předpisy Hnutí

Brontosaurus, použije se ustanovení stanov nebo vnitřních předpisů Hnutí Brontosaurus.

2) Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ZČ dne 3.3. 2015 a od tohoto dne jsou platné a
účinné.
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