
Organizační řád 

 

Kynologického klubu Brno Židenice, pobočného spolku Moravskoslezského kynologického 

svazu, ZO  č. 10202, Ičo 65351061  

 

1. Členské příspěvky: 

Členské příspěvky jsou splatné vždy do posledního dne měsíce ledna v roce, na který se příspěvek 

vztahuje. 

Nový člen přijatý do klubu v průběhu daného roku zaplatí poměrnou část členského příspěvku. Tuto 

část stanoví pokladník KK. 

Výše členského příspěvku: 

dospělý člen  

1.100,- Kč 

dítě 10-18 let 

500,- Kč 

student nad 18 let 

500,- Kč 

(po předložení dokladu o studiu) 

člen na mateřské 

500,- Kč 

starobní, invalidní důchodce 

500,- Kč 

výcvikář, figurant 

500,- Kč 

udržovací členství 

400,- Kč 

kurzovné (10 lekcí) 

800,- Kč 

1 výcvik s výcvikářem  

50,- Kč 

tato cena platí pouze pro tzv. udržovací členy KK, viz dále.  

 

2. Kurzy 

jsou určeny pro začátečníky a nově příchozí zájemce o výcvik a výchovu psa. Naučí se základy 

poslušnosti, aby byl pes lehce zvladatelný v každé situaci. Pes získá sociální dovednosti při kontaktu 

s dalšími psy a v neposlední řadě pomůžeme s komunikací pes-člověk tak, abyste po svém boku měli 

toho správného parťáka. 

Návštěvníci kurzu nejsou vedeni jako řádní členové KK. V kurzu je zahrnuto 10 výcviků (pokud se z 

hodiny neomluví, tak hodina propadá). Platnost kurzů je 6 měsíců od první lekce. V průběhu kurzu je 

každý jeho návštěvník povinen odpracovat 3 brigádnické hodiny. Po ukončení kurzu se může psovod 

rozhodnout, jestli pokračovat v kurzu anebo po domluvě s hlavním výcvikářem a odsouhlasením 

výborem, se stát řádným členem KK a věnovat se sportovní kynologii. Pokud se nerozhodne pro 

řádné členství, za zmíněné 3 odpracované brigádnické hodiny má nárok na jednu lekci kurzu navíc. 

Přechod na řádné členství je možné po domluvě výcvikářů po dokončení kurzu. 



3. Udržovací člen 

Tento typ členství je určen pro psovody se starším nebo zdravotně indisponovaným psem popř. i 

členy bez psa ve výcviku, nebo pro psovody, kteří z důvodů vysoké časové vytíženosti nemohou 

docházet na pravidelné výcviky. Nárok na tento typ členství vzniká po trvání 1 roku řádného členství. 

Udržovací člen má právo účastnit se akcí klubu, hlasovat na členské schůzi, zasahovat do dění 

v klubu. Udržovací člen má právo využít výcvikové prostory pro individuální výcvik s výcvikářem 

nebo i bez něj po domluvě s výborem a přitom je povinen uhradit poplatek za výcvik poslušnosti 

s výcvikářem. Udržovací člen musí přejít na řádné členství, pokud pominuly skutečnosti pro získání 

udržovacího členství. 

 

4. Brigády 

Každý člen KK, vyjma starobních a invalidních důchodců, udržovacích členů a členů na mateřské 

dovolené je povinen při registraci uhradit zálohu na brigády podle tabulky níže. Každý člen vyjma 

předsedy klubu a členů výboru klubu je povinen každý rok odpracovat předepsaný počet 

brigádnických hodin (popř. poměrnou část) podle tabulky níže. 

Zálohu na brigády člen platí při registraci. V případě, že člen neodpracuje předepsaný počet 

brigádnických hodin, propadá část zálohy ve výši 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu ve 

prospěch KK. Po dvou letech členství si může člen požádat o vrácení zálohy, popř. její nevyčerpané 

části. Nebude-li poté člen řádně plnit požadovaný počet brigádnických hodin, bude mu za daný 

kalendářní rok zaúčtována úhrada ve výši 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. 

 

Tab. 1: tabulka členských příspěvků, záloh a brigádnických hodin 

 

Člen 
Výše členského 

příspěvku Výše zálohy na brigády 
Počet brigádnických hodin  

za kalendářní rok 

řádný, starší 18 let 1 100 ,- Kč 1 000 ,- Kč 20 

člen do 18 let 500 ,- Kč 500 ,- Kč 15 

student, starší 18 let 500 ,- Kč 500 ,- Kč 20 

invalidní důchodce 500 ,- Kč 500 ,- Kč 10 

starobní důchodce 500 ,- Kč 500 ,- Kč 10 

na mateřské dovolené 500 ,- Kč 500 ,- Kč 10 

udržovací  400 ,- Kč 0 10 

výboru klubu 500 ,- Kč 0 0 

výcvikář 500 ,- Kč 0 10 

  

Odpracované brigádnické hodiny v rámci pomocných funkcí definovaných tímto řádem se 

započítávají jako řádně odpracované brigádnické hodiny. 

 

5. Všeobecná pravidla: 

Člen KK: 

a) se chová ukázněně a dodržuje ustanovení tohoto řádu, stanov KK a MSKS 

b)  přesně plní a respektuje příkazy a pokyny vedoucího výcviku 

c) pravidelně dochází na výcviky ve stanovené dny nejméně 15 minut před zahájením. 

V případě své nepřítomnosti se předem omluví a to prostřednictvím webových stránek KK ve 

všední dny, o víkendu a ve svátek posláním SMS na tel.č. hlavního výcvikáře. V případě 

častého neplnění této povinnosti, je stanoven postih ve formě navýšení počtu brigádnických 

hodin. O formě a o tomto rozhodne výbor KK 



d) při pozdním příchodu se omluví vedoucímu výcviku; vedoucí výcviku však nemusí 

opožděného člena k výcviku přijmout 

e) opouští akce KK až po ukončení vedoucím akce. Nutný předčasný odchod ohlásí vedoucímu 

vždy dopředu. Nikdy neodejde dříve bez jeho souhlasu 

f) zodpovídá za svého psa 

g) udržuje v pořádku cvičiště, klubovnu i veškerý inventář a dbá, aby nedocházelo k jeho 

znehodnocování 

h) oznámí veškeré změny v údajích svých a svého psa hlavnímu výcvikáři a místopředsedovi 

KK 

i) má povinnost pravidelně, tj. nejméně 1x za kalendářní rok, předkládat hlavnímu výcvikáři ke 

kontrole očkovací průkaz psa (psů). Potvrzení povinných (níže uvedených) vakcinací nesmí 

být mladší 14 dnů a nesmí být po expiraci. 

j) člen klubu se před vstupem na cvičiště ujistí, že neprobíhá aktuálně výcvik či není přítomen 

jiný psovod, popř. vstupuje teprve po domluvě s přítomnými členy 

 

Pes: 

a) při výcviku bude mít jednořadový obojek dle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu a 

další pomůcky dle pokynů výcvikáře 

Při nácviku pachových prací stopovací vodítko a další pomůcky dle pokynů výcvikáře 

b) musí být při výcviku veden zásadně na bezpečném vodítku a obojku. Náhubek může být 

drátěný, kožený, nylonový a pes ho musí mít vždy (kromě cviků, které se provádějí bez 

náhubku). Výjimky povoluje pouze výcvikář 

c) může být odložen v prostoru a čase určeném výcvikářem 

d) při výcviku je zajištěn, volný pohyb je povolen pouze ve volném čase 

e) se nesmí vyvenčit na cvičišti. Vyvenčí-li se, je majitel povinen po něm uklidit 

f) má povolen přístup na cvičiště, pokud je registrován v našem KK a je pravidelně očkován 

proti vzteklině, psince, leptospiróze, virovým onemocněním jater, parvoviróze; pes 

neevidován naším KK smí na cvičiště pouze při konání veřejné akce, kde bude prověřen 

veterinárním lékařem, nebo po domluvě s výborem po kontrole očkovacího průkazu 

g) nesmí na cvičiště, je-li nemocen nebo jinak zanedbán 

h) při veškerých akcích KK nesmí být fyzicky trestán  

i) feny v období hárání mají do prostor KK vstup povolen pouze po předchozí domluvě 

s vedoucím výcviku 

 

Obecné pokyny: 

a) u členů mladších 15 let je nutná účast, zákonného zástupce, který je za dítě odpovědný po 

celou dobu výcviku 

b) host smí na cvičiště pouze se svolením výboru, je povinen řídit se rozhodnutím výboru 

a po dobu výcviku se smí zdržovat pouze ve vyhrazeném prostoru 

c) na akcích KK je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření osobám mladším 18-ti let 

d) osobám podnapilým, případně jinak nezpůsobilým je zakázáno účastnit se všech činností KK 

e) nedodržení organizačního řádu bude posuzováno výborem KK jako přestupek a bude 

postihováno 

f) výbor doporučuje, aby každý člen KK měl uzavřené úrazové pojištění a pojištění 



odpovědnosti za škody způsobené psem 

 

6. Ostatní ujednání 

Mimo funkce stanovené Stanovami KK jmenuje výbor KK další tzv. pomocné funkce: 

a) Pomocný hospodář 

– pomáhá ve všem hospodáři, zastupuje ho v době jeho nepřítomnosti na brigádách a vede je místo 

něj 

b) Nástěnkář a kronikář 

- stará se o nástěnky na cvičišti a zodpovídá za aktuální informace na nich 

- tisk materiálu dle potřeb výboru 

- zabezpečuje fotodokumentaci případně videa z akcí klubu, po akci klubu vyhotoví stručné shrnutí 

pro potřeby propagace klubu 

c) Pomocný výcvikář 

– hledání školení, seminářů, závodů 

– pomoc při výcvicích, obranách 

– hledání nových výcvikových metod 

– hledání nových podnětů pro lepší vedení výcviku 

d) Koordinátor členů 

– seznamování nových a starých členů 

– vytváření společenských aktivit pro stmelování kolektivu 

e) Kantýnská 

– starost o chod kantýny 

– občerstvení 

– zajištění a doplnění občerstvení 

– starost o finance kantýny  

f) Pomocná kantýnská  

- zabezpečuje chod kantýny v době nepřítomnosti kantýnské 

g) Figurant 

- figurovat 

- doplňovat vzdělání, účastnit se školení, skládat předepsané zkoušky 

- zajištění potřebných pomůcek 

- organizovat výcvik obran 

- zaškolení nových figurantů 

h) Revizor 

 - určen v případě nezvolení 3-členné kontrolní komise 

 - poradní a kontrolní funkce 

 - účastní se výborových schůzí 

 - podává zprávu členům o práci a fungování výboru 

 - má možnost po předchozí domluvě nahlížet do dokumentů klubu a účetnictví 

 

Tento řád byl schválen na členské schůzi dne 9.11.2019, s okamžitou platností pro nové členy, pro 

stávající členy pak od 1.1.2020 

 

V Brně 9.11.2019 


