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STANOVY 

Kynologického klubu Brno Židenice, pobočného spolku Moravskoslezského kynologického 

svazu 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí Kynologického klubu Brno Židenice, pobočného spolku 

Moravskoslezského kynologického svazu dne 15.10.2016 v Brně. 

 

Článek 1 

Kynologický klub Brno Ţidenice, pobočný spolek Moravskoslezského kynologického svazu (dále 

jen KK) je dobrovolné, nezávislé, demokratické a nepolitické sdruţení pro zájemce o výcvik a chov 

psů a pro příznivce této činnosti. KK je pobočným spolkem Moravskoslezského kynologického 

svazu (dále jen MSKS) 

Článek 2 

1. KK vyvíjí činnost na výcvikovém prostoru Pod Velkou Klajdovkou (př. na celém území České 

republiky). 

2. Sídlem KK je  Mrkosova 7, Brno-Ţidenice 615 00. 

Článek 3 – Účel 

1. Účelem KK je zajištění sportovního vyţití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i 

mládeţe v souladu s posláním a cíli MSKS a Mezinárodní kynologické organizace FCI. 

2. KK spolupracuje s MSKS a Českomoravskou kynologickou unií (dále jen ČMKU), která je 

vrcholným orgánem kynologie v České republice. Pro KK jsou závazné tyto stanovy, které 

vycházejí ze stanov MSKS a jsou s nimi v souladu. Pro KK jsou závazné i další normativy vydané 

MSKS. 

3. Organizuje výcviky, brigády, soutěţe pro členy klubu a jejich hosty, případně širokou veřejnost. 

4. KK se svobodně rozhoduje o spolupráci s dalšími subjekty v rámci České Republiky i zahraničí. 

Článek 4 – Členství 

1. Členem KK se můţe stát kaţdý občan České republiky nad 10 let, případně i jiného státu, který 

souhlasí se stanovami, s cíli a posláním KK. 

2. U nezletilých do 18 let je pro členství v KK poţadován písemný souhlas zákonného zástupce, 

který je nedílnou součástí přihlášky. 

3. Člen mladší 10 let musí mít po celou dobu konání akce dohled osoby starší 18 let. 

4. Výbor KK můţe udělit čestné členství v na základě svého rozhodnutí nebo návrhu ostatních 
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členů. Tento čestný člen je poté zproštěn placení členských příspěvků a toto členství zaniká dle 

článku 6 těchto stanov. 

Článek 5 – Přijetí do KK  

1. Zájemce o členství se stává členem klubu s odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky 

jednomu z členů výboru a zaplacením členského příspěvku. 

2. Dokladem o členství je platný členský průkaz svazu. 

Článek 6 – Zánik členství 

1. Členství fyzických osob v KK zaniká: 

a) vystoupením na základě vlastní písemné ţádosti, 

b) automatickým zrušením pro neplnění základních členských povinností (zejména finančních 

závazků), 

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze, 

d) úmrtím, 

e) dohodou, 

f) pokud se člen déle jak půl roku neúčastní akcí KK (zejména výcviků), řádně se neomluví a není 

pro to závaţný důvod (například nemoc aj.). V takovém případě zašle výbor členovi písemnou 

výzvu k vysvětlení, a pokud na ní nebude člen reagovat do 1 měsíce, jeho členství po schválení 

výborem klubu zaniká. O tomto bude člen informován dopisem. 

2. Členská schůze KK můţe rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliţe: 

a) závaţným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo 

stanovami, 

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, ţe 

spáchal úmyslný přestupek proti KK, jeho majetku nebo proti některému z členů KK. Rozhodnutí 

o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Za den zániku členství je 

povaţován den schválení členskou základnou. 

Článek 7 – Práva a povinnosti členů 

1. Člen KK má právo: 

a) aktivně se zúčastňovat všech akcí pořádaných MSKS, KK, 

b) zúčastňovat se členských schůzí KK s právem hlasovat a podávat návrhy, 

c) být volen do orgánů KK a MSKS má právo člen starší 18 let, 

d) volit do orgánů KK a do orgánů MSKS smí pouze člen starší 15 let, 

e) vyuţívat zařízení KK dle ustanovení vnitřních předpisů KK, 

f) mít přístup do členské sekce na webových stránkách KK, 
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g) spolurozhodovat v činnosti KK, 

h) po dohodě nahlédnout do hospodářských a finančních dokladů, 

i) navrhnout sebe a ostatní do výboru KK, 

j) nahlíţet po předchozí domluvě do zápisů z členských schůzí a schůzí výboru. 

2. Člen KK je povinen zejména: 

a) dodrţovat stanovy a další normativy vydané MSKS, KK a plnit usnesení orgánů MSKS a KK, 

b) dostavit se na výcvik nebo řádně předem omluvit svoji neúčast na akcích klubu, 

c) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce, 

d) řádně platit svazové a klubové členské příspěvky v KK, 

e) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy MSKS, KK ani jejich jednotlivých členů, 

f) odpracovat stanovený počet brigádnických hodin nebo odvést do rozpočtu KK odpovídající 

finanční hotovost, 

g) mít všechny finanční závazky a platby ve vztahu ke KK uhrazeny nejpozději k 31. prosinci 

kaţdého roku. 

Článek 8 – Klubové členské příspěvky 

1. Výši klubových členských příspěvků v KK a jejich rozdělení stanoví na návrh výboru členská 

chůze KK. 

Článek 9 – Kárná opatření 

1. Kárná opatření jsou ukládána pouze v plně prokázaných případech porušení stanov a ostatních 

normativů KK, MSKS. 

2. Podle závažnosti provinění lze uložit:  

a) napomenutí, 

b) vyloučení, 

3. Kárná opatření projednává a téţ ukládá výbor KK.  

4. Kaţdý člen KK má právo se odvolat proti uloţení kárného opatření k vyššímu orgánu. 

Článek 10 – Základní organizace KK Brno- Židenice  

1. KK má přiděleno své identifikační číslo organizace (IČO). 

2. KK vznikl na základě usnesení ustavující členské schůze, přijetím stanov MSKS, zvolením 

výboru a registrací u MSKS. 

3. KK se řídí svými vlastními stanovami, které nejsou v rozporu se stanovami MSKS. 
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4. KK může zaniknout: 

a) činí-li počet členů méně neţ 5, 

b) rozhodnutím členské schůze KK, 

c) zrušením – o tom můţe rozhodnout předsednictvo MSKS na základě stanov MSKS. S majetkem 

KK bude naloţeno podle platných právních předpisů. 

5. V KK je součástí členského příspěvku i svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS. 

Mimo to si KK stanovuje zvláštní příspěvky, tzv. zálohu na brigády, které slouţí pouze pro její 

účely a vyuţití. 

6. Orgány KK jsou: 

a) členská schůze 

b) výbor – statutární orgán 

c) kontrolní komise. 

7. Pro platnost rozhodnutí orgánů je zapotřebí jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny 

členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. 

8. Členská schůze  

a) Nejvyšším orgánem KK je členská schůze, která je svolávána podle potřeby výborem KK, a to 

nejméně 30 dní před jejím konáním, nejméně však jedenkrát do roka. Poţádá-li písemně alespoň 

jedna třetina registrovaných členů KK nebo kontrolní komise KK o svolání mimořádné členské 

schůze - je výbor KK povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce. 

 b) Kaţdý člen KK má jeden hlas. Člen se můţe nechat při hlasování zastupovat jiným členem, a to 

na základě písemné plné moci, na které musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.  

c)Výbor KK zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 

předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl 

zápis vyhotoven.  

d) Kaţdý člen KK můţe nahlíţet do zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle KK, po 

předchozí domluvě. 

e) V případě, ţe členská schůze není v řádném termínu usnášeníschopná, je její svolavatel  oprávněn 

a povinen svolat tuto schůzi v náhradním termínu, konaném nejdéle 30 dní po řádném termínu. 

Není-li ani v náhradním termínu svolaná členská schůze usnášeníschopná je tato členská schůze 

oprávněna usnášet se za přítomnosti alespoň 1/3 jejich členů, avšak jen o věcech uvedených v 

předem stanoveném programu, jestliţe místo, čas a program jednání  
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členské schůze, konané v náhradním termínu, byly oznámeny všem členům minimálně 15 dní před 

jejím konáním. 

f) V souladu s koncem funkčního období předsedy klubu a výboru se koná výroční (volební) 

členská schůze, která volí nové orgány klubu. 

Členská schůze zejména: 

a) volí a odvolává předsedu (vţdy na konci funkčního období či při svolání mimořádné členské 

schůze dle článku 10, bodu 8 a písmene a) těchto stanov), 

b) volí a odvolává kontrolní komisi 

c) schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti, 

d) schvaluje plán činnosti, 

e) schvaluje způsob, výsledek a plán hospodaření, 

f) schvaluje výši klubových příspěvků, 

g) určuje hlavní zaměření činnosti KK, 

h) hodnotí činnost orgánů KK i jejich členů, 

ch) volí delegáty na krajské konference MSKS, sjezdy MSKS a Krajské kynologické rady, 

i) rozhoduje o zrušení KK či o jeho přeměně. 

9. Výbor – statutární orgán klubu: 

V čele KK stojí výbor, který je na návrh předsedy schválen výroční členskou schůzí na dobu 2 let. 

O počtu jeho členů rozhoduje členská schůze. Konkrétní rozdělení funkcí je pak věcí dohody mezi 

schválenými členy výboru. 

Jednotlivé funkce lze i vhodným způsobem sloučit, př. je moţné delegovat funkce pomocné. Tyto 

funkce nemají statut výborových funkcí, proto se na ně nevztahují výhody uvedené v organizačním 

řádu. Tyto funkce, pokud vzniknou, nadále upřesňuje organizační řád. Změny ve sloţení výboru lze 

provést jen na řádné nebo mimořádné členské schůzi. 

Výbor KK má následující sloţení: místopředseda, jednatel, pokladník, hlavní výcvikář a hospodář. 

Funkce výboru-statutárního orgánu klubu zaniká dnem předání funkce nově zvolenému výboru – 

statutárnímu orgánu klubu. Toto předání funkcí musí proběhnout nejpozději do 1.1 následujícího 

kalendářního  roku. 

10. Výbor – statutární orgán řídí činnost KK mezi členskými schůzemi. 

K povinnostem výboru – statutárního orgánu patří zejména, (podrobněji uvedeno v bodu 15 tohoto 

článku): 

a) organizovat a řídit zájmovou činnost členů, 

b) organizovat a řídit hospodářskou činnost (především organizace brigád), 

c) vést evidenci o hospodaření, 
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d) vést evidenci o členské základně, 

e) vést evidenci o placení členských příspěvků, 

f) organizovat a řídit program jednotlivých výcvikových dnů, 

g) poskytovat předsednictvu MSKS nezbytné evidenční údaje o KK a členech KK, 

h) oznamovat změny ve výboru KK neprodleně předsednictvu MSKS, 

ch) zpracovávat podnětné návrhy pro předsednictvo MSKS, případně pro sjezdy MSKS, 

i)  hájit zájmy KK a členů KK prostřednictvím představitelů politických stran a hnutí v obecních 

zastupitelstvech. 

11. Předseda: 

Předseda výboru je volen samostatně, tajnou volbou na  členské schůzi. Funkční období předsedy 

výboru ZO je 2 roky. Jeho odvolání a nová volba je moţná pouze na řádné schůzi po skončení jeho 

volebního období nebo mimořádné členské schůzi, svolané dle článku 10, bodu 8, písmene a) těchto 

stanov. Na předsedu klubu můţe kandidovat člen klubu, který byl v minulosti minimálně jedno 

období členem výboru – statutárního orgánu klubu. 

Náplň funkce: 

- navrhuje členům ke schválení na výroční členské schůzi kandidáty na jednotlivé funkce výboru, 

- je oprávněn jednat za klub na úřadech, 

- je oprávněn podepisovat úřední dokumenty, 

- má reprezentovat klub, 

- zřizovat a rušit bankovní účet, 

- jednat s MSKS, 

- účastnit se akcí MSKS – sjezdy, volby, 

- podávat ţádosti o dotace, 

- zastupuje hlavního výcvikáře, hospodáře a pokladníka 

- má hmotnou zodpovědnost za finanční i materiální náleţitosti klubu, 

- disponovat s bankovním účtem klubu. 

12.  Náplň práce členů výboru – statutárního orgánu 

a) Místopředseda 

- přijímání nových členů, 

- ukládání originálů přihlášek a vedení evidence členské základny, 

- vydávání průkazek MSKS, 

- vedení seznamů s osobními údaji členů, evidovat změny v osobních údajích členů, 

- jednání s MSKS, 

- účastnit se akcí MSKS – sjezdy, volby, 
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- jednat za klub na úřadech, 

- archivace dokladů, 

- podepisovat úřední dokumenty, 

- zastupovat předsedu, 

- podávat ţádosti o dotace, 

- zastupovat předsedu a hlavního výcvikáře 

b) Hlavní výcvikář 

- vedení dokumentace o psech, očkování psů, registrace tetování a průkazu původu, 

- přehled o práci jednotlivých psů, 

- vedení výcviku, 

- zajišťování zkoušek, závodů a ostatních klubových akcí, 

- organizace psovodů a psů při poslušnosti a stopách, 

- zdravověda psů, 

- odborná pomoc s výchovou a výcvikem psa, 

- zaškolení nových výcvikářů, 

- rozdělení práce ostatním výcvikářům, 

- přijímání omluv při nepřítomnosti člena klubu na veškerých akcích. 

c) Pokladník 

-  hmotná zodpovědnost za veškeré finance klubu, 

-  přijímat členské příspěvky, přijímat zálohy na brigády, 

-  přehled o převodu záloh do dalšího roku ve vztahu k odpracovaným brigádám, 

- proplácení peněz utracených za provoz klubu, 

-  plánování rozpočtu, 

-  správa bankovního účtu – oprávnění k výběrům a vkladům, 

-  připravovat podklady k ţádosti o dotace, 

-  přijímat podněty, jak získat peníze pro klub, 

- vedení účetnictví klubu, 

- zastupuje jednatele. 

d) Jednatel 

- dělá zápisy na schůzi, 

- posílání dopisů, emailů, 

- administrace webových stránek,  

- pomoc při organizaci klubových akcí, 

- shánění sponzorů, 
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- jednat na úřadech a jiných institucích jménem klubu, 

- účastnit se akcí MSKS a jednání s MSKS, 

- podávat ve spolupráci s předsedou ţádosti o dotace a sponzorské dary, 

- kontrola termínů ohledně dotací a jiných záleţitostí KK, případně vyplnění formulářů spolu 

s místopředsedou, 

- zjišťování a zajišťování kynologických akcí, např. školení figurantů, závody aj. 

e)Hospodář 

-  organizace brigád, 

-  vedení brigádnických hodin, 

-  plánování prací na kalendářní rok, 

-  přijímat podněty od členů pro zlepšení cvičiště. 

13. Kontrolní komise: 

1. Současně s výborem KK je volena kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou 

činnost KK a jeho orgánů, tj. kontrolní komise zejména dohlíţí, jsou-li záleţitosti KK řádně vedeny 

a vykonává-li KK činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 

2. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor KK, popř. i další orgány. 

3. V rozsahu působnosti kontrolní komise můţe její pověřený člen nahlíţet do dokladů KK 

a poţadovat od členů dalších orgánů KK nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 

záleţitostem. 

4. Počet členů kontrolní komise je vţdy lichý, nejméně však tříčlenný. 

5. Členství v kontrolní komisi KK není slučitelné s členstvím ve výboru KK ani s funkcí 

likvidátora.  

6. Nejméně jedenkrát do roka překládají svou zprávu na členské schůzi. 

 

Článek 11 – Ekonomické zásady 

1. Ekonomické zásady KK vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti KK. Výkon 

funkcí je čestný. Členové orgánů KK mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem 

funkce a čas strávený výkonem funkce se započítává do odpracovaných brigádnických hodin. 

2. Majetkové hodnoty hospodaření KK: 

a) náklady spojené s činností KK jsou hrazeny zejména z: členských příspěvků, darů od fyzických 

a právnických osob, příspěvků, dotací (např. dotace MŠMT ČR, ÚMČ, apod.), dalších zdrojů, 

b) KK hospodaří podle vlastního rozpočtu, 

c) KK vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, 
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d) výši členských příspěvků stanoví členská schůze, 

e) z hlediska zajištění chodu KK po stránce propagační, sponzorské a jiné, můţe výbor provedenou 

práci finančně ohodnotit, 

f) KK neodpovídá za závazky MSKS. 

g) o hospodaření během roku rozhoduje výbor, který 1x ročně na členské schůzi předkládá zprávu, 

h) členská schůze schvaluje plán rozpočtu na další kalendářní rok, 

ch) výbor můţe rozhodnout o vynaloţení prostředků klubu v průběhu roku max. do výše 10 000,- 

bez schválení členské schůze (mimo schválený plán). 

3. Finanční prostředky KK jsou v míře nezbytné uloţeny v pokladně, popř. na účtu v peněţním 

ústavu. Dispoziční právo má pokladník a předseda klubu. Disponovat s účtem mohou oba 

samostatně. Oba mají i plnou hmotnou zodpovědnost za finanční i materiální náleţitosti klubu. 

4. Při změně funkcionářů KK s dispozičním právem k účtu v peněţním ústavu nebo s právem 

spravovat jiný majetek KK se prostředky předávají protokolárně. Protokol o převzetí podepisuje 

kromě předávajícího a přebírajícího ověřovatel protokolu. 

V Brně dne 15.1.2017 


