Základní kynologické organizace č. 430
Klatovy 2

Vnitřní řád
vytvořený v souladu se stanovami ČKS
Změna č.1

Schválen členskou schůzí dne 13.4.2013
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Článek I.
Orgány ZKO:
Orgány ZKO tvoří:

a) členská schůze
b) výbor ZKO
c) revizní komise

ad a)
Členská schůze je nejvyšší rozhodující orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská
schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské základny prostřednictvím výboru ZKO, a
to ve lhůtě do jednoho měsíce. Dále podle článku č. 24 stanov ČKS.
ad b)
Výbor ZKO je výkonným orgánem. Je volen tajně na výroční členské schůzi, na období max. 5ti let, o počtu
členů a funkčním období rozhoduje členská schůze. Řídí se stanovami ČKS podle čl.25, usnesením členské
schůze ZKO a tímto řádem.
Rozhoduje o všech otázkách spojených s činností ZKO zejména v oblasti hospodaření s finančními a
materiálními prostředky. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi, jinak platí stanovy ČKS viz.čl.25 odst.1-6
ad c)
Revizní komise je tajně volena výroční členskou schůzí a za svoji činnost odpovídá orgánu, který ji zvolil.
Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu (výbor ZKO). Jinak platí obecná
ustanovení o revizních orgánech-viz. stanovy ČKS čl.26.
Počet členů RK a délku funkčního období stanoví výroční členská schůze-viz. usnesení VČS.
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Článek II.
Členství v organizaci
Příjem členů
1) Členem základní kynologické organizace (dále jen ZKO) se může stát každý, kdo souhlasí s jejím
posláním, stanovami ČKS a tímto řádem.
2) O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor organizace na základě písemné přihlášky-viz. stanovy ČKS čl.4
ods.1 a 2.
3) Výbor ZKO má právo vydat zamítavé rozhodnutí a člena nepřijmout. Žadatel o členství má právo se proti
zamítavému rozhodnutí odvolat do 30ti dnů ode dne písemného doručení k výboru ZKO. O odvolání s
konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
4)Ten kdo přijme členství v ZKO, je povinen řídit se v plném rozsahu stanovami ČKS a tímto vnitřním
řádem.
5) Převedení členství z jedné organizace do druhé je možné pouze s výstupním razítkem původní ZKO. Bez
výstupního razítka nelze člena přijmout. Viz stanovy ČKS čl.4 odst.5
Hostování v organizaci
Hostování v organizaci schvaluje výbor ZKO a to s konečnou platností-viz stanovy ČKS čl .4 a 25 odst.1.
Hostování je podmíněno členstvím v ČKS (ZKO nebo člen kolektivního člena, který vlastní legitimaci
řádného člena ČKS, tzn. má členskou známku ČKS na příslušný kalendářní rok) za podmínek daných ZKO.
Hostování může být uvedeno v členské průkazce člena.
Hostující člen nemá žádná práva v organizaci, nemůže vykonávat žádnou funkci.
Povinností hostujícího člena je uhradit stanovený poplatek za hostování, viz usnesení členské schůze. Musí
dodržovat pokyny funkcionářů, rozhodnutí výboru ZKO a usnesení členské schůze.

Ukončení členství
Členství v ZKO je možné ukončit na základě čl. 5 odst. 1 - 4 stanov ČKS, a to:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu na základě čl. 5 odst. 5 stanov ČKS, toto
rozhodnutí je v pravomoci výboru ZKO.
d) neplněním základních povinností člena, vyplývajících z vnitřního řádu, ze stanov ČKS a usnesení
výroční členské schůze.
e) vyloučením člena
Vyloučit člena lze na základě čl. 5 odst. 2 stanov ČKS:
a)

dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu

b) pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu
c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat
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O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Člen musí být nejméně 7 dní před konáním schůze písemně
seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Členovi musí být dána možnost se na schůzi
hájit. Nedostaví-li se, je členství považováno za ukončené.

Čl. III.
Práva a povinnosti členů
Práva členů
1) Člen má právo:
a) volit a být volen do orgánů ZKO, je-li starší 18ti let, hlasovat
může člen starší 15 let.
b) být informován o činnosti a hospodaření organizace
c) podílet se na všech činnostech organizace jako celku
d) používat prostředky, pomůcky, zařízení a majetek
organizace v době organizovaného výcviku, ve výcvikových
dnech
e) každý člen jako psovod má právo zúčastňovat se pravidelně
výcviku se svým psem i bez něho a zúčastňovat se
kynologických akcí pořádaných ZKO
f) užívat všech výhod, které jako člen organizace má v souladu s vnitřními pravidly ZKO.
g)
v souvislosti s výcvikem podat stížnost instruktorovi výcviku, v případě jiné záležitosti předsedovi
organizace.

Základní povinnosti člena
1) Dodržovat tento vnitřní řád, stanovy ČKS, usnesení členské schůze a plnit rozhodnutí příslušných orgánů
Českého kynologického svazu.
2) Řádně a včas platit členské příspěvky podle zápisu z usnesení členské schůze. Členové kteří přesáhli věk
70 let uhradí pouze částku v hodnotě známky ČKS.
3) Aktivně se zúčastňovat na přípravě a zajištění výcvikových a chovatelských akcí, brigádnické činnosti a
dalších akcí pořádných ZKO.
4) Odpracovat do konce každého kalendářního roku stanovený počet
brigádnických hodin. Členská
schůze na návrh výboru stanoví hodnotu jedné brigádnické hodiny a počet brigádnických hodin.(Viz
usnesení členské schůze.)

V případě, že člen stanovený počet brigádnických hodin neodpracuje, je povinen zaplatit za každou
neodpracovanou hodinu částku, kterou stanoví členská schůze. Poplatek za brigádnické hodiny se platí
zálohově předem na následující kalendářní rok, a to ve splatnosti nejpozději do 30.11 v celkové výši.
V případě odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin se zaplacená záloha převádí na další rok.
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V případě odpracování pouze části brigádnických hodin se převádí alikvotní část zálohy, zbytek zálohy do
stanovené výše člen doplatí ve stanovené splatnosti.
V případě, že člen ukončí členství v ZKO Klatovy 2, dojde k vyúčtování zálohy za brigádnické hodiny, avšak
pouze v případě, že měl člen odpracovanou poměrnou část brigádnických hodin k datu ukončení členství a
byly-li v tomto období brigády organizovány.
Příprava a zajištění kynologických akcí (výstavy a jiné) budou započteny do brigádnických hodin pouze
v případě, že se člen zřekne nároku na finanční vyrovnání.
5) Morální povinností člena je reagovat na korespondenci výboru ZKO (pozvánky na schůze, brigády a
jinou činnost-omluva účasti)
Členové by měli sledovat na vývěsce u klubovny všechny zprávy a sdělení výboru ZKO.

Povinnosti člena – psovoda
Dodržování organizačního řádu cvičiště:
1) V rámci organizovaného výcviku dodržovat přesně začátek výcviku .
2) Mít k dispozici po celou dobu organizovaného výcviku vlastní
cvičební
pomůcky (doporučené jsou tyto: vodítko 4 m, vodítko 1 m, stopovací šňůru 10 m, náhubek, aport, kožený a
řetízkový obojek, předměty na pachové práce, pamlsky, postroj na obrany a pachové práce)
3) Pokud pes vykoná svoji potřebu je povinností psovoda provést úklid.
4)Podřídit se organizaci výcviku a všem pokynům výcvikářů.
5)Bezpodmínečně dodržovat bezpečnost a osobní kázeň po celou dobu výcvikového dne, šetřit a chránit
veškeré výcvikové pomůcky v majetku organizace.
6) Uhradit veškeré škody způsobené psem i nedbalostí psovoda na majetku organizace.
7) Dodržovat zooveterinární předpisy, na žádost výcvikáře, nebo jiného člena výboru, předložit ke kontrole
očkovací průkaz psa.
8) Nenavštěvovat cvičiště se psem v případě jeho nemoci, nebo podezření na ni.
9) Zásadně nikdy nepoužívat fyzické tresty (kopání, bití rukou, vodítkem), a to ani při individuálním
výcviku v prostorách kynologického klubu.
10) Členové provádějící nácvik s háravými fenami jsou povinni tuto skutečnost předem nahlásit výcvikáři a
uposlechnout v této věci jeho pokynů.
11) V případě potřeby se před případnými závody či zkouškami doporučuje podrobit přezkoušení z výkonu.
12) Členové, kteří cvičí samostatně mimo cvičební dny jsou povinni udržovat majetek klubu v pořádku,
chovat se k němu šetrně a uklidit po svém výcviku cvičební prostor.
13) Psovodi, kteří využívají odkládací boxy (přidělené i nepřidělené) je musí udržovat v čistotě a pořádku.
Na začátku výcvikové sezóny se provede desinfekce všech kotců-organizováno výborem ZKO.
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Členské příspěvky
Řádné členské příspěvky jsou stanoveny a schváleny členskou schůzí v těchto kategoriích:
A) Studenti, důchodci a mládež do 18 let (u studentů starších 18 let nutno doložit doklad o studiu,
rovněž tak důchodci, kteří nedosáhli důchodového věku, doloží důkaz o pobírání důchoduinvalidního, předčasného apod.)
B) Ostatní členové
C) Hostování v ZKO Klatovy 2 (je podmíněno členstvím v jiné organizaci, zaznamená se do
průkazu člena)
D) Členové nad 70 let , jsou zproštěni z placení členských poplatků a odpracování brigádnických
hodin. Tito uhradí pouze poplatek za členskou známku ve výši stanovené ČKS.

Členské poplatky musí být uhrazeny vždy do 30.listopadu předešlého roku. Forma úhrady bude členům
sdělena jednatelkou ZKO vždy nejpozději 1 měsíc před její splatností.
Nezaplacením členského poplatku je členství v organizaci zrušeno. Viz stanovy ČKS článek 5 odstavec 5.
Článek IV.
Ostatní ustanovení
1) Za dobré výcvikové výsledky, nebo za jakoukoli záslužnou činnost, která se vztahuje ke kynologii nebo
k organizaci přímo, je možno veřejně udělit pochvalu, popřípadě diplom nebo čestné uznání.
2) Při závažném porušení vnitřního řádu ZKO může být člen veřejně pokárán. Při opakovaném
(úmyslném) porušování vnitřního řádu ZKO mohou být uplatněna i jiná kárná opatření jež umožňují
stanovy ČKS.
3) Členům se doporučuje uzavřít pojistku z důvodů případných škod způsobených psem.

Schváleno na členské schůzi dne: 13.4.2013
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