
Stanovy ZKO č. 383 v Pardubicích - Svítkově, po 
úpravě na VČS dne 29. 1. 2012 a MVČS dne 26. 2. 2012

§ 1 - úvodní ustanovení 
1. Všichni  členové ZKO č. 383 Pardubice - Svítkov (dále jen ZKO) včetně hostujících členů 

jsou povinni se stanovám ZKO podřídit, stejně jako všem normám a předpisům vydaným 
ČMKU a ČKS a to včetně jejich doplňků. 

2. Tyto  stanovy  jsou  podřízeny  stanovám  Českého  kynologického  svazu  a  upraveny  na 
konkrétní podmínky ZKO. Pokud v budoucnu dojde ke změně stanov ČKS, které by některé 
dále uvedené ustanovení vylučovaly či měnily, pak se automaticky stanovy ZKO 
v příslušné části mění a upravují v souladu s nimi. 

3. Pokud v budoucnu tyto  stanovy budou porušovat  jiný obecně právní  předpis  upravující 
činnost a postavení ZKO, pak se automaticky mění a upravuje jejich znění v příslušné části 
tak, aby tomuto předpisu neodporovala. 

§ 2 - práva a povinnosti členů ZKO 
1. Povinnosti člena: 

a) podílet se na veškeré činnosti ZKO dle svých možností a dle potřeb výboru, 
b) řídit se usneseními členských schůzí ZKO,
c) platit členské příspěvky do rukou pokladníka ZKO, nebo poštovní poukázkou na adresu 

pokladníka ZKO ve výši: 
- 500 Kč u dospělých + odvod dle aktuálního sazebníku ČKS 
- 250 Kč u mládeže do 18 let, studentů běžného studia SŠ a VŠ, osobám invalidním, 

na mateřské dovolené a u členů bez psa + odvod dle aktuálního sazebníku ČKS.
Úprava členských poplatků po 1. 7. kalendářního roku:
- 250 Kč u dospělých + odvod dle aktuálního sazebníku ČKS 
- 125 Kč u mládeže do 18 let a studentů běžného studia SŠ a VŠ, osobám invalidním, 

na mateřské dovolené a u členů bez psa + odvod dle aktuálního sazebníku ČKS 
- členské příspěvky nelze hradit zálohově,

e) odpracovat 10 brigádnických hodin za kalendářní rok ve prospěch ZKO (brigádnickou 
hodinou se rozumí  odpracování  určitých  prací  v areálu  ZKO pod vedením,  nebo po 
domluvě s hospodářem ZKO),

f) společně s příspěvky na následující rok uhradit i zálohu ve výši 50 % na brigádnické 
hodiny (tzn. 10 * 50 Kč = 500 Kč) 
- úprava brigádnických hodin po 1.7. kalendářního roku na 5 h (tzn. 5*50 Kč=250Kč) 
- oproštění od brigádnických hodin pro ženy na mateřské dovolené, osoby starší 60 

let, děti do 12 let, zdravotně a tělesně postižené, členy bez psa a členy, kteří se psem 
necvičí 

g) oznamovat svou účast na zkouškách, a jiných soutěžích výcvikáři ZKO, 
h) pro hostující členy platí stejné podmínky jako pro řádné členy (s výjimkou odpracování 

brigádnických hodin), při uhrazení jednotného poplatku 500 Kč.

2. Práva člena: 
a) volit a být volen do orgánů ZKO od 18 let, od 15 let hlasovat,
b) podílet se na všech činnostech ZKO,
c) užívat při své činnosti majetek ZKO dle pravidel stanovených pro užívání tohoto 

majetku,
d) účastnit se soutěží, zkoušek, výstav, bonitací a svodů či dalších akcí,
e) hostující, který uhradí roční příspěvek 500 Kč, si tímto zajišťuje vstup do všech 

veřejných prostor ZKO,



3. Členství a evidence členů: 
a) o  přijetí  člena  rozhoduje  výbor  ZKO  na  základě jím  podepsané  písemné,  úplně 

vyplněné přihlášky obsahující čestné prohlášení. Proti odmítnutí přijetí se lze písemně 
odvolat, pak rozhoduje členská schůze. Nový člen je podmíněně přijat na 1 rok, kdy 
se plně účastní činnosti ZKO, po roce členská základna rozhodne o jeho znovupřijetí. 
Za člena není možno přijmout osobu, která byla vyloučena za hrubé porušení stanov 
ZKO po dobu 5 let. 

b) členem  se  může  stát  ten,  kdo  absolvuje  základní  kurz  školičky  psů,  souhlasí  s 
posláním a úkoly ZKO, se stanovami a předpisy ČKS a ZKO, ostatní schvaluje výbor 
ZKO. Nezletilé  osoby do 18-ti  let  věku pouze s  písemným souhlasem zákonného 
zástupce. 

c) členství končí úmrtím člena, písemným prohlášením o vystoupení, vyloučením nebo 
zrušením  členství pro nezaplacení  členských příspěvků v intencích  článku 5 stanov 
ČKS. Pro ZKO platí, že zrušení členství pro neplacení členských příspěvků nastává 
automaticky  k  1.  lednu  kalendářního  roku,  za  nějž  nemá  člen  bez  udání  důvodu 
zaplaceny členské příspěvky. 

d) člen je povinen vyplnit a podepsat evidenční kartu. 
e) přestupujícího  člena  nelze  přijmout  do  ZKO  bez  ukončení  členství  výstupním 

razítkem předchozí ZKO.

4. Orgány ZKO (dle síly jejich rozhodování): 
a) usnesení a rozhodnutí orgánů ČKS,
b) výroční členská schůze - je nejvyšším orgánem ZKO, koná se nejméně jednou za rok 

v prvním měsíci kalendářního roku. Volí nový výbor na dobu 4 let,  mění stanovy 
ZKO,  rozhoduje  o  všech  otázkách  týkajících  se  činnosti  ZKO,  odsouhlasí  plán 
činnosti ZKO, rozhoduje o vyloučení člena, ruší rozhodnutí výboru ZKO, stanoví výši 
příspěvků na činnost, její usnesení jsou závazné pro všechny členy ZKO.

c) členská  schůze  ZKO  -  je  nejvyšším  orgánem  ZKO  mezi  výročními členskými 
schůzemi, koná se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku. Doplňuje výbor 
ZKO, max. však do celkové výše třetiny počtu, rozhoduje o všech otázkách týkajících 
se  činnosti ZKO, odsouhlasí plán  činnosti ZKO, rozhoduje o vyloučení  člena,  ruší 
rozhodnutí výboru ZKO, stanoví výši příspěvků na činnost, její usnesení jsou závazná 
pro všechny  členy ZKO. O konání  členské schůze rozhoduje výbor nebo na žádost 
třetiny členů ZKO do tří týdnů od jejího doručení.

d) výbor ZKO 
e) revizor ZKO 
Delegáti ZKO - zastupují ZKO na jednání konferencí a sjezdů nadřízených orgánů ZKO, 
jednají  a  hlasují  dle  získaného mandátu  od orgánu ZKO, který  je  zvolil,  dle  potřeby 
mohou  tyto  orgány  vytvářet  k  zajištění  činnosti  pomocné  orgány  s  pravomocemi 
sloužícími  výhradně k  zajištění  účelu,  k  němuž  byly  ustaveny  (jedná  se  např.  o 
funkcionáře výstav a soutěží pořádanými ZKO).
Orgány dle 4.b) až d) jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina 
jejich  členů.  Není-li  tato  podmínka splněna,  pak se orgán může usnášet jen o bodech 
předem  uvedených  v  programu,  pokud  místo  a  čas  byly  všem  oprávněným  řádně 
oznámeny.  Usnesení je platné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných. 
Veškeré  funkce  v  rámci  ZKO jsou  čestné  a  neplacené,  výjimku  tvoří  některé  úlevy, 
konkrétně uvedené v těchto stanovách.

§ 3 - náplň pravomocí a zodpovědností funkcionářů výboru ZKO 
1. Výbor ZKO je výkonným orgánem mezi členskými schůzemi a je volen na dobu 4 let. 



Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, přitom se řídí stanovami 
a usneseními členské schůze. Za svou činnost se zodpovídá členské schůzi. Je povinen:

- projednat  zprávy a návrhy revizora včetně stanoviska k nim.  Navrhuje udělení 
odměn a trestů.
- průkazně pozvat všechny členy ZKO na konání členských schůzí. Při nedodržení 
této povinnosti platí pro řešení činnosti v ZKO členská základna minulého roku.

2. Výbor ZKO se schází dle potřeby, každý člen ZKO má právo se schůze zúčastnit. 
3. Členové  výboru mají  povinnost  účastnit  se  a  organizovat  všechny  akce,  které  ZKO 

pořádá. 
4. Výbor ZKO má lichý počet členů. Názvy funkcí a jejich pravomoci jsou: 

a) předseda  -  řídí  činnost  ZKO,  zastupuje  ZKO  při  jednáních,  koordinuje  činnost 
ostatních členů výboru a kontroluje je, přenáší do ZKO úkoly z vyšších orgánů, 

b) jednatel - vede veškerou písemnou agendu a administrativu ZKO (zápisy ze schůzí, 
dopisy  apod.),  v  případě potřeby  zastupuje  předsedu,  řídí  schůze,  plní  úkoly  dle 
pokynů předsedy,

c) pokladník - zodpovídá za hospodaření ZKO, připravuje rozpočet ZKO, vede veškerou 
agendu týkající se členských příspěvků, záloh na neodpracované brigádnické hodiny, 
evidence  členů, evidence psů členů, plní úkoly dle pokynů předsedy. O své činnosti 
předkládá zprávu na členské schůzi,

d) hospodář -  vede  veškerou  agendu  evidence  materiálu  a  inventáře  ZKO, 
odpracovaných  brigádnických  hodin,  řídí  brigádnickou  činnost  v  rámci  ZKO 
(přiděluje konkrétní práci  členům, zajišťuje nářadí a materiál  pro provedení prací), 
předkládá výboru návrhy na nutnou údržbu a opravy, plní úkoly dle pokynů předsedy. 
O své činnosti předkládá zprávu na členské schůzi,

e) výcvikář -  zajišťuje  a  řídí  veškerou  činnost  v  ZKO  spojenou  s  výcvikem  psů, 
rozhoduje  o  účasti  členů na  zkouškách  a  soutěžích.  U  akcí  pořádaných  ZKO 
organizuje přípravu a průběh akce, doporučuje vyslání  členů na kursy instruktorů a 
figurantů, řídí jejich činnost,

f) členové výboru - plní úkoly dle pokynů předsedy či rozhodnutí výboru,
g) výbor ZKO smí manipulovat s majetkem ZKO do výše 10.000 Kč,

§ 4 - náplň pravomocí a zodpovědností revizní komise ZKO 
1. Revizní komise  ZKO - je volena členskou schůzí, má tři členy,  kteří si volí předsedu. 

Pokud počet  členů ZKO klesne pod 30, pak je volen jeden revizor na dobu, dokud se 
počet členů nezvýší nad tento počet. Nesmí být zároveň členy výboru ZKO. 

2. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
3. Kontroluje veškerou činnost ZKO, především plnění přijatých usnesení a hospodaření. Na 

požádání  výboru  je  povinna  bezodkladně provést  kontrolu  v  požadovaném rozsahu  a 
oblasti. 

4. Zjistí-li kontrola nedostatky, je oprávněna navrhnout nápravná opatření, která výbor musí 
realizovat ve lhůtě stanovené revizní komisí. 

§ 5 - řád cvičiště ZKO 
1. Do prostor cvičiště má přístup pouze člen ZKO se psem, který splňuje veškeré náležitosti 

po  veterinární  stránce  (má  veškeré  vakcinace  a  parazitologická  vyšetření)  a  není 
bezdůvodně agresivní vůči svému okolí. Veterinární potvrzení kontroluje pověřený člen 
výboru  ve  stanovených  termínech  a  vede  o  tomto  přehled.  Stanovené  termíny  jsou 
obvykle 15. březen kalendářního roku, pro nové či hostující  členy při prvním vstupu do 
prostor ZKO Svítkov. Jiný, než zvolený termín schvaluje výborová schůze ZKO. Za psy 
hostů po stránce veterinární odpovídá osoba, jejímiž hosty v prostorách cvičiště jsou. 

3. Osoby, které se v našem areálu zúčastní akcí zde pořádaných se svými psy, jsou povinny 
předložit  předepsaná vyšetření ještě před zahájením akce na požádání pověřené osoby. 



Jsou povinny se plně řídit tímto  řádem cvičiště. Stejné platí i pro dny, kdy je cvičiště 
pronajato pro výcvik nečlenů ZKO, za dodržení odpovídá vedoucí cvičení. 

4. Psovod psa odpovídá za chování své i psa v plném rozsahu a je povinen odstranit veškeré 
škody na majetku ZKO či osob jím či jeho psem způsobené či zaviněné. Psovod je např. 
povinen uklidit po svém psu veškeré nečistoty po vykonání jeho potřeby, pes by neměl 
nadměrným štěkotem obtěžovat okolí apod. 

5. Nekontrolované pobíhání psů v prostoru cvičiště je zakázáno, je zakázáno vodit psy do 
kluboven  a  jiných  místností  budovy  na  cvičišti,  je  zakázáno  psy  vázat  k  plotu,  k 
překážkám, či takovým způsobem, že by mohli ohrozit kolemjdoucí osoby nebo psy nebo 
jim bránit v pohybu. 

6. V prostorách cvičiště nesmí být pes sám bez dozoru. 
7. Osoby, které jsou na cvičišti jako hosté některého člena a nemají s sebou psa, musí být 

poučeny hostitelem o řádu cvičiště a o tom, že dráždění či hlazení cizích psů bez souhlasu 
jejich majitelů je zakázáno a může být příčinou zakázání vstupu těchto osob do prostor 
cvičiště. 

8. Přístup  psovoda  se  psem na  cvičiště je  možný  kdykoliv  s  výjimkou,  kdy je  cvičiště 
vyhrazeno jiným subjektům. V této době pouze s jejich souhlasem či s omezeními. Pro 
vstup na cvičiště je nutno používat pouze místa k tomu určená a nevytvářet jiné vchody. 

9. Háravé feny nejsou ze společného výcviku vyloučeny, po tuto dobu musí však psovod 
dbát v maximální míře pravidel ohleduplnosti k ostatním cvičícím. 

10. O  stížnostech,  které  budou  vzneseny  a  budou  se  týkat  porušení  řádu  cvičiště,  bude 
rozhodovat  pouze  výbor  ZKO.  Jeho  rozhodnutí  jsou  pravomocná,  pokud  pro  verdikt 
hlasují minimálně čtyři  členové výboru ZKO. Za opakované porušení  řádu cvičiště lze 
podat návrh na vyloučení z řad členů ZKO, který však musí schválit členská schůze. 

§ 6 - závěrečná ustanovení 
1. ZKO zanikne,  pokud počet  jejích členů klesne  pod 10  osob nebo  rozhodne-li  o  tom 

členská schůze. V tomto případě rozhodne členská schůze o vypořádání závazků a práv 
ZKO 

2. Tyto stanovy  je možno měnit jen usnesením členské schůze, když pro jejich konkrétní 
změnu hlasuje nadpoloviční většina členů ZKO. 

3. Tyto  stanovy v případě změny majetkových poměrů týkajících se užívaného pozemku 
cvičiště a případné výstavby v tomto areálu musí  být  změněny tak,  aby odrážely tyto 
změny. 

4. Tyto  stanovy platí  pro ZKO od 10. ledna 1998, kdy byly schváleny výroční členskou 
schůzí  ZKO  č.  383,  doplněny  a  pozměněny  na  výročních  členských  schůzích  dne 
17.1.1999, 15.1.2000, 27.1.2002., 16.1.2004, 28.1.2006 změna §2 v bodě 2 rozšířeno o písmeno e) 
, 20.1. 2007 změna v §2, bod c) a e), 29. 12. 2008 změny §2 bod 1, podbody c), e), g); bod 2, 
podbod e); bod 3, podbody a), b); §3 bod 2; bod 4; bod 5, podbod g); vypuštěn původní bod 4; §4 
vypuštěn původní bod 3; §5 bod 1, bod 4, bod 5, bod 9, vypuštěny původní body 8 a 9, poslední 
změny a doplňky stanov byly schváleny na členské volební schůzi dne 26.2.2012.

v Pardubicích dne 4. března 2012

Ing. Zuzana Köhlerová Bc. Eva Šuláková
  ................................................... .....................................................

jednatel ZKO razítko ZKO předseda ZKO


