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Kynologický klub Brno Židenice 
pobočný spolek Moravskoslezského kynologického svazu  

 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

slouží členům kynologického klubu (dále jen KK) a členům kurzů KK (dále jen kurzisté) 

 
KURZY KK: 
jsou určeny pro začátečníky a nově příchozí zájemce  o výcvik a výchovu psa. Účastník se naučí 
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 
měli po svém boku správného parťáka. 

 Kurzisté 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. O případných výjimkách rozhoduje výbor KK. 
 Poplatek za kurz se platí vždy na první hodině kurzu. V případě odstoupení účastníka 

z kurzu během prvních 3 lekcí činní storno poplatek 50% kurzovného, od 4 lekce činní 
storno poplatek 100% kurzovného. O vrácení storno poplatku požádá účastník maximálně 
do 14 dnů od poslední lekce, a to písemnou formou u hlavního výcvikaře. KK vrátí storno 
poplatek účastníkovi do maximálně 1 měsíce od obdržení písemné žádosti.  

 Každý kurzista má možnost odpracovat 3 brigádnické hodiny během svého působení v  
kurzu KK, za které získá jednu lekci v kurzu zdarma. 

 Po ukončení kurzu se může psovod rozhodnout, zdali pokračovat v kurzu nebo se bude chtít 
stát řádným členem KK. Po dokončení kurzu je možný přechod na řádné členství  na základě 
vlastní žádosti a doporučení hlavního výcvikáře a schválení výborem klubu. Pokud se 
nerozhodne kurzista pro řádné členství, za zmíněné 3 odpracované brigádnické hodiny má 
nárok na jednu lekci kurzu navíc.  

 

ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: 
Členem KK se může stát každý zájemce až po jeho schválení výborem KK.  
Členství v KK se dělí na: 

 řádné členství 

 udržovací členství 
 čestné členství 
 člen výboru KK. 
Členské příspěvky jsou splatné vždy do posledního dne měsíce ledna kalendářního roku,  
na který se příspěvek vztahuje. Nový člen přijatý do klubu v průběhu roku zaplatí poměrnou část 
členského příspěvku. Tuto částku stanovuje pokladník KK. 
 

Výše členského příspěvku: 
 

dospělý člen 1.200 Kč  

dítě 10-18 let 600 Kč  
student nad 18 let 600 Kč po předložení dokladu o studiu 

člen na mateřské dovolené 600 Kč  
starobní, invalidní důchodce 600 Kč  

člen výboru, výcvikář, figurant 600 Kč  
udržovací členství 500 Kč  
kurzovné 1.500 Kč 10 lekcí 
1 výcvik s výcvikářem 80 Kč platí pouze pro udržovací členy KK 
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UDRŽOVACÍ ČLEN: 
Tento typ členství je určen pro psovody se starším nebo zdravotně indisponovaným psem, 
popř. i pro zájemce o členství v KK bez psa ve výcviku, nebo pro psovody, kteří z důvodů vysoké 
časové vytíženosti nemohou docházet na pravidelné výcviky.  
 Nárok na tento typ členství vzniká až po minimálně jednom roce řádného členství nebo 

individuálním schválení výborem KK. 
 Má právo účastnit se akcí klubu. 

 Má právo hlasovat na členské schůzi a zasahovat do dění v klubu. 
 Má právo využívat cvičiště pro individuální výcvik po domluvě s výborem KK bez výcvikáře.  

Za výcvik poslušnosti s výcvikářem je přitom povinen uhradit poplatek. 
 Udržovací člen musí přejít na řádné členství, pokud pominuly skutečnosti pro trvání 

udržovacího členství. 
 
 

ČESTNÝ ČLEN: 
Výbor KK může udělit takzvané čestné členství, na základě svého rozhodnutí nebo na návr h 
ostatních členů.  

 je zproštěn placení členských příspěvků a povinnosti brigád, 

 má právo účastnit se akcí klubu, 
 má právo hlasovat na členské schůzi a zasahovat do dění v  klubu.  

 dále má právo využívat cvičiště pro individuální výcvik po domluvě s  výborem KK bez 
výcvikáře.   

 Toto členství zaniká:  
a) zrušením čestného členství na vlastní žádost, 
b) rozhodnutím členské schůze, 
c) úmrtím, 
d) dohodou. 

 
 

BRIGÁDY: 
Členové výboru KK jsou zproštěni placení záloh na brigády a povinnosti odpracovat brigádnické 
hodiny. V případě aktivní účasti výcvikáře (např. vede výcvik, podílí se na organizaci akce) na 
nejméně 20 akcích klubu, odpadá povinnost odpracovat brigádnické hodiny i jemu. 
Každý člen KK je povinen: 
 Při registraci uhradit zálohu za brigády, podle tabulky níže uvedené (vyjma – starobních  

a invalidních důchodců, výcvikářů a členů na mateřské dovolené). 

 Odpracovat každý rok předepsaný počet brigádnických hodin (popř. poměrnou část) podle 
tabulky níže uvedené. 

 V případě, že člen neodpracuje předepsaný počet brigádnických hodin, propadá část zálohy 
ve prospěch KK, a to za každou neodpracovanou hodinu částkou ve výši 50 Kč. 

 Po dvou letech řádného členství si může člen zažádat 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 . 

 Odpracované brigádnické hodiny v rámci pomocných funkcí, definovaných tímto řádem,  
se započítávají jako řádně odpracované brigádnické hodiny. 
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Tabulka záloh a brigádnických hodin: 
 

Členství Výše zálohy na brigády Počet hodin za rok 

řádný (starší 18 let) 1.000 Kč 20 

člen do 18 let    500 Kč 15 

student (starší 18 let)    500 Kč 20 

invalidní, starobní důchodce        0 Kč 10 

na mateřské dovolené        0 Kč 10 

udržovací         0 Kč 10 

výbor klubu        0 Kč   0 

výcvikář, figurant        0 Kč 10 

čestný člen        0 Kč   0 

  

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY: 
Člen KK a kurzů KK: 
 se chová ukázněně a dodržuje ustanovení tohoto řádu, Stanov KK a MSKS, 

 přesně plní a respektuje příkazy a pokyny výboru KK a výcvikářů , 
 se řídí Provozním řádem cvičiště, 

 oznámí veškeré změny v údajích svých a svého psa hlavnímu výcvikáři a místopředsedovi  
 má povinnost pravidelně, tj. nejméně 1x za kalendářní rok, předkládat hlavnímu výcvikáři ke 

kontrole očkovací průkaz psa (psů). Potvrzení povinných vakcinací nesmí být mladší 14 dnů a 
nesmí být po expiraci, 

 člen KK má právo hlasovat o složení výboru KK na výroční schůzi. 

 
OBECNÉ POKYNY: 
 Plán výcvikových akcí klubu na půl roku dopředu je vypisován hlavním výcvikářem 

a zveřejněn je na webových stránkách a FB klubu v členské sekci. 

 Plán akcí klubu na půl roku dopředu je vypisován místopředsedou klubu a zveřejněn je na 
webových stránkách a FB klubu v členské sekci. 

 Na aktuální týden jsou vyhlašovány výcviky hlavním výcvikářem v členské sekci na FB 
klubu s informací o náplni výcviků a harmonogramu dne . 

 Omluvy z výcviků jsou akceptovány nejpozději do pátku daného týdne do 18 hod na FB, 
webové stránce klubu nebo telefonicky, v akutních případech (v den výcviku) telefonicky 
hlavnímu výcvikáři. 

 Při neomluvení propadá kurzová hodina bez náhrady . 
 Řádný člen při 3 neomluvených výcvicích odpracuje v rámci brigád 5 hodin navíc . 
 Psy před výcvikem nekrmíme (vynecháme poslední krmení před výcvikem). 

 Členům klubu doporučujeme uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené psem. 

 VÝBAVA NA VÝCVIK: 
 náhubek (štěňata od 6 měsíců věku) 
 obojek (ideálně jiný než vycházkový, jednořadový)  
 vodítko (pevné, nenavíjecí)  
 motivační pomůcky (pamlsky, hračka za odměnu)  
 aport (ideálně dřevěnou činku)  
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 vodu pro psa 
 na obrany postroj  

 na stopy obojek či postroj, dlouhé vodítko 

 dobrou náladu – náš pes od nás přebírá stres a projeví se to na jeho soustředěnosti  
a podle toho bude vypadat také výcvik. 

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 
Mimo funkce určené Stanovami KK, může výbor klubu jmenovat další tzv. pomocné funkce,  
a to: 
Pomocný hospodář:  

 zastupuje hospodáře v době jeho nepřítomnosti na brigádách a vede je 
místo něj. 

Nástěnkář a kronikář: 

 stará se o nástěnky na cvičišti a aktualizuje informace na nich, 
 zabezpečuje foto a video dokumentace z výcviků a akcí klubu, vybere 

vhodný materiál pro propagaci klubu a archivuje všechny multimediální 
záznamy. 

Výcvikář: 
 pomáhá při výcvicích, obranách, stopách, 
 vyhledává nové výcvikové metody, 
 podává informace o nových podnětech pro vedení výcviků, 

 doplňuje si vzdělání, účastní se školení, skládá předepsané zkoušky. 
 Figurant: 

 organizuje a zajišťuje výcvik obran, 
 zajišťuje potřebné pomůcky na nácvik obran, 
 zaškoluje zájemce o figurování, 
 doplňuje si vzdělání, účastní se školení, skládá předepsané zkoušky. 

Kantýnská: 
 starost o chod kantýny, 
 zajištění a doplnění občerstvení, 

 starost o finance kantýny. 
Pomocná kantýnská:  

 zabezpečuje chod kantýny v době nepřítomnosti kantýnské.  
Revizor: 

 je určen v případě nezvolení 3členné kontrolní komise , 
 má poradní a kontrolní funkci, 
 účastní se výborových schůzí, 
 podává zprávu členům o práci a fungování výboru, 

 má možnost nahlížet do dokumentů klubu a účetnictví. 
 

 
 

 
Organizační řád byl schválen na mimořádné členské schůzi dne 19.6.2021 
S okamžitou účinností platí pro všechny členy a kurzisty KK od 20.6.2021. 
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