
STANOVY 

Asociace Brontosaura 

I. Název a sídlo 

1. Asociace Brontosaura (dále také jen Asociace) je sdružení osob, působícím na území 
České republiky. 

2. Sídlem Asociace jsou Novosedlice. 

3. Asociace Brontosaura je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. 

4. Asociaci Brontosaura bylo přiděleno IČ: 481 32 209. 

II. Účel a obsah činnosti asociace 

1. Asociace je nezisková organizace sdružující především děti a mládež a pracující s dětmi 
a mládeží. 

2. Účel činnosti Asociace je: 

a) Vytváření podmínek pro výchovu k ekologickému jednání, tzn. jednání 
odpovědnému ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který 
nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme. Rozvíjet výchovu zkušeností a 
prožitkem - výchovu prací, osobním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem 
s přírodou, včetně práce s dětmi a mládeží a pořádání jejich volnočasových aktivit. 

b) Provádět nezávislou kontrolní činnost v oblasti životního prostředí, zaujímat vlastní 
stanoviska k problémům, které se nás týkají a podílet se na jejich řešení a v tomto 
smyslu působit na státní orgány, nevládní organizace a všechny hospodářské 
subjekty. Podporovat ty síly, které usilují o odklon od konzumního života a přechod 
k ekologicky přijatelněmu a trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 

c) Péče a ochrana životního prostředí a zdraví 

3. Obsah činnosti Asociace tvoří především: 

- aktivní pomoc přírodě, památkám a životnímu prostředí, včetně pracovní pomoci 
(brigády, pracovní víkendové akce, tábory, atd„) 

- působení na děti a mládež v oblasti výchovy ke správnému vztahu k životnímu 
prostředí 

- spolupráce s ekologickými organizacemi a organizacemi dětí a mládeže 

--~ 



- spolupráce s obdobnými organizacemi a institucemi na území ČR i v zahraničí, 
včetně společných akcí, výměn, zájezdů a pobytů 

- pořádání, organizace a podpora aktivit k využití volného času, s preferencí akcí a 
aktivit pro mládež a orientovaných na životní prostředí 

vydávání periodických i neperiodických publikací (časopisy, brožury, metodiky, 
propagační materiály atd„) 

- zajišťování přednáškové, lektorské a metodické pomoci zejména v problematice 
životního prostředí 

- pořádání vlastních kursů, seminářů a školení, rekvalifikací a dalších vzdělávacích 
akcí 

poskytuje poradenskou pomoc a služby, zpracování posudků a expertíz, 
projektových dokumentací, vedení databází a internetových stránek, provádění 
obrazové dokumentace. 

III. Organizace a orgány Asociace 

1. Orgány asociace jsou: Valná hromada, Koordinační centrum, Regionální a Odborná 
centra a Základní články. 

2. Valná hromada 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Právo účasti na valné hromadě mají 
zástupci všech center a základních článků (dále jen „delegáti"). Klíč a způsob volby 
delegátů na Valnou hromadu určí Koordinační centrum. Valná hromada se vyjadřuje 
k činnosti a existenci Asociace. Valnou hromadu svolává Koordinační centrum 
zpravidla lx za dva roky. Koordinační centrum je povinno svolat valnou hromadu, 
pokud o to zažádá 1/3 center. 

2.2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň 50% řádných 
delegátů. Usnesení pak přijímá nadpoloviční většina přítomných. 

2.3. V případě potřeby může být Valná hromada i korespondenčním způsobem. Pravidla 
pro provedení korespondenční Valné hromady stanoví Koordinační centrum. 

2.4. Valná hromada zejména: 

a) schvaluje stanovy asociace, jejich změny a vnitřní předpisy spolku 

b) schvaluje plán činnosti 

c) volí a odvolává jeho členy Koordinačního centra, tedy předsedu asociace a 
místopředsedu asociace. 

d) projednává zprávy o činnosti a hospodaření 

e) rozhoduje o zániku Asociace a způsobu likvidace jeho majetku 



3. Koordinační centrum Asociace 

3.1. Koordinační centrum Asociace je kolektivním statutárním orgánem Asociace. Ve své 
činnosti se řídí stanovami Asociace. 

3.2. Koordinační centrum Asociace tvoří předseda a místopředseda, kteří jsou voleni 
Valnou hromadou. 

3.3. Předseda a místopředseda jsou oprávněni činit právní úkony za Asociaci ve všech 
věcech. Předseda i místopředseda zastupují Asociaci samostatně. Jejich funkční 
období je 5 leté. Ve své činnosti jsou odpovědni Valné hromadě. 

3.4. Členství v Koordinačním centru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období dle čl. 3.3. 

b) odvoláním z funkce 

c) vzdáním se funkce 

d) úmrtím 

4. Centra asociace 

4.1. Asociace zřizuje síť center s regionální nebo odbornou působností (dál jen „Centra"). 
Ustavování a rušení Center, jmenování a odvolání jejich vedoucích je v pravomoci -
koordinačního centra. 

4.2. Centra jsou pobočnými spolky ve smyslu ustanovení§ 228 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

4.3. Centrum zastupuje při právních úkonech statutární zástupce, kterým je vždy vedoucí 
Centra, popř. další určený člen Centra. 

4.4. Statutární zástupci zastupují Centrum samostatně, pokud není určeno jinak 

5. Základní články 

5.1. Základní články mohou být zřízeny v případě potřeby. Základní článek se řídí na 
základě žádosti alespoň 5 osob, z nichž nejméně dvě musí být starší 18 let, je-li reálný 
předpoklad jejich dlouhodobé činnosti v rámci Asociace. 

5.2. Základními články jsou pobočnými spolky ve smyslu ustanovení§ 228 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5.3. Základní články zřizuje Koordinační centrum. Nejvyšší orgánem základního článku je 
členská schůze. Základní články volí své odpovědné zástupce, jednající jejich jménem. 

5.4. Základní článek zaniká při poklesu počtu členů pod 5 (nebo není-li mezi jeho členy 
osoba starší 18 let), nebo rozhodnutím nadpoloviční většiny členů základního článku, 
nebo rozhodnutím Koordinačního centra, pokud činnost článku odporuje cílům 



Asociace, nebo článek neplní své podstatné povinnosti, vyplývající z vnitřních 
dokumentů Asociace. 

5.5. Základní článek je povinen informovat příslušná Centra o své činnosti podle jejich 

potřeby. 

čl. IV. Členství 

1. Členy Asociace jsou Koordinační centrum, Centra, Základní články Asociace a členové 
základních článků a Center Asociace. 

2. O přijetí člena Základního článku nebo Centra rozhoduje příslušný Základní článek 
nebo Centrum. 

3. Členové Asociace mají povinnost podílet se podle svých možností na činnosti 
organizace, prosazovat a realizovat její záměry a cíle. 

4. Právnické osoby mohou být přijaty za členy Asociace na základě dohody uzavřené 
mezi Centrem Asociace a zájemcem. 

5. Členové Asociace mají právo na účast na činnosti Asociace, na poskytování informací 
a služeb a výhod, které Asociace může členům poskytnout. 

V. Právní subjektivita 

1. Právní subjektivitu v rámci Asociace mají: 

- Koordinační centrum 
- Regionální a Odborná centra 
- Základní články 

2. Regionální a Odborná centra a Základní články mají způsobilost mít práva a 
povinnosti a mají způsobilost svým vlastním právním jednáním nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem. Regionální a Odborná centra a Základní články nejsou 

ve své právní subjektivitě nijak omezeny. 

VI. Hospodaření 

1. Asociace hospodaří s prostředky, které získala vlastní činností, dary, dotacemi atd. 
Majetek jednotlivých právních subjektů je bezvýhradně jejich majetkem a tyto 

subjekty s ním v plné míře hospodaří. 

2. Všechny složky Asociace hospodaří samostatně v souladu s platnými právním 

předpisy. 

3. Za hospodaření a revize hospodaření koordinačního centra zodpovídá předseda. Za 
hospodaření Center zodpovídá Vedoucí Centra, popř. určený člen. Za hospodaření 
Základních článků odpovídá zvolený určený zástupce (starší 18 let). 



4. Revizní činnost vůči Centrům a Základním článkům je oprávněno vykonávat 
Koordinační centrum. 

5. Schvalování rozpočtů a výsledků hospodaření na úrovni základních článků přísluší 
členské schůzi základního článku. 

6. V případě zániku Centra nebo základního článku rozhodnutím Koordinačního 
centra rozhoduje o majetkovém vypořádání Koordinační centrum. 

7. V případě zániku základního článku z vlastní vůle přísluší rozhodnutí o majetkovém 
vypořádání Základnímu článku. 

8. Vydat vlastní hospodářské směrnice pro Asociaci je oprávněno Koordinační 

centrum. 

9. V případě likvidace Asociace, Koordinačního centra nebo některého Centra jmenuje 
Koordinační centrum Asociace likvidátora nebo likvidační komisi. 

VII. Zánik Asociace 

1. Asociace zaniká rozhodnutím 2/3 řádně zvolených delegátů Valné hromady, 
poklesem členů pod 5. 

2. Valná hromada v případě zániku rozhodne o způsobu naložení s majetkem. Nesejde
li se Valná hromada, je k tomu oprávněno Koordinační centrum. 

VIII. Změny a výklad stanov 

1. Změna stanov je možná pouze na zasedáních Valné hromady. 

2. K výkladu stanov a sporných otázek je oprávněno Koordinační centrum. 

IX. Sporná řízení 

1. Spory mezi jednotlivými orgány Asociace řeší smírčí komise složená ze zástupců 
všech center. Její rozhodnutí je v rámci Asociace závazné a konečné. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se poměry Asociace řídí zákonem č. 

89 /2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 8. března 2016 

d&c~ ........................... ~ ................................ . 
Ing. Radoslav Bartůněk, předseda Asociace 
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