Článek I.
Obecná ustanovení
1. Název: ZKO Kolín Borky (dále jen „ZKO“)
2. Sídlo: Brankovická, Kolín
3. Jednání: Za ZKO Kolín Borky jedná a zastupuje jej navenek předseda výboru nebo na základě
písemného zmocnění pověřený člen výboru.
4. ZKO Kolín Borky je registrována pod č. 273 u Českého kynologického svazu v Praze (dále jen
„ČKS“), jehož je členem.
5. ZKO Kolín Borky je dobrovolné zájmové sdružení v rámci pravidel FCI, ČKS a ČMKU. Má
plnou právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních
záležitostech ZKO, má povinnost zajišťovat pro svoji činnost finanční prostředky.
6. Vnitřní stanovy ZKO Kolín Borky stanovují její organizační strukturu, upřesňují a specifikují její
činnost, včetně práv a povinností člena.

Článek II.
Činnost ZKO
1. V souladu s platnými předpisy ČKS organizuje ZKO kynologickou činnost, zejména činnost
týkající se kynologického sportu.
2. Pečuje o vývoj znalostí a dovedností svých členů v oblasti kynologie
3. Získává, organizuje a podporuje mládež v rámci své aktivní činnosti a seznamuje je se ZKO.
4. Organizuje a provádí zkoušky z výkonu, závody a výstavy. Dále pronajímá areál pro kynologické
účely jiných zájmových skupin i soukromých osob i pro osvětu v oblasti kynologie.
5. Ze svých členů vybírá a podporuje nové kynologické odborníky (rozhodčí, figuranty…)
6. Propaguje kynologii zejména pomocí veřejných ukázek na kulturních akcích i pomocí mediálních
prostředků.
7. Předává informace členům ZKO prostřednictvím webu, příp. elektronické pošty, vývěsky nebo
způsobem, který si stanoví.

Článek III.
Členství v ZKO
1. Členství v ZKO je dobrovolné, výběrové a na přijetí za člena není právní nárok.
2. Členství řádné:

a) Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let bez ohledu na své občanství,
národnost, názorové přesvědčení a politickou příslušnost, která souhlasí se Stanovami ZKO a
předpisy na ně navazujícími. Osoba mladší 18ti let se může stát členem pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce.
b) Členství vzniká na základě souhlasu výboru s přijetím člena a převzetím vyplněné přihlášky
předsedou ZKO a zaplacením členského příspěvku
c) Výbor (nebo Členská schůze) je oprávněn stornovat, či nepřijmout přihlášku zejména z
důvodů předchozího vyloučení ze ZKO za přestupky a jiná provinění proti řádům, nebo z
jiného ZKO, nebo z důvodu známého jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití
v ZKO, případně poškodit na veřejnosti jeho dobré jméno a oprávněné zájmy.
d) v odůvodněných případech může výbor nebo členská schůze rozhodnout o obnovení členství i po
termínu splatnosti příspěvků určených Stanovami.
3. Hostující členství
a) Rozhodnutí o hostování člena jiné ZKO je v kompetenci výboru ZKO.
b) za hostujícího člena může být přijat jen ten, kdo je členem ČKS prostřednictvím jiné ZKO či
jiné organizace – důkaz v podobě členského průkazu ČKS s vylepenou aktuální roční
známkou předloží spolu s žádostí o přijetí k hostování správci členské základny
c) Hostující člen zaplatí dvojnásobek členského příspěvku hostitelské ZKO na celý kalendářní
rok bez zřetele na to, kdy k hostování došlo. Poplatek stanovený za člena do fondu ČKS
zaplatí mateřská ZKO.
d) Hostující člen nemůže využívat areál ZKO mimo cvičební hodiny, pouze v případě
doprovodu řádného člena a se schválením výboru ZKO
4. Členství čestné
a) Čestné členství může být uděleno na návrh člena ZKO osobám, které se výrazně zasloužili
zejména o chod ZKO a jeho propagaci, a schvaluje je na návrh výboru Členská schůze.
b) Čestný člen nehradí členské příspěvky, poplatky za brigády. Má stejná práva a povinnosti
(mimo platby uvedených poplatků v první větě písm.b) bodu 4) jako řádný člen.

Článek IV.
Zánik členství
1. Členství v ZKO zaniká
a) dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze ZKO
b) neobnovením členství, tj. nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném
Stanovami
c) zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů na základě
rozhodnutí revizní komise nebo členské schůze
d) úmrtím člena

Článek V.
Práva členů
1. Zúčastňovat se Členských schůzí s právem předkládat návrhy a připomínky k činnosti ZKO,
hlasovat o usneseních
2. Být volen do orgánů ZKO – což může být každý člen, pokud nebyl v minulosti po dobu
posledních pěti let pravomocně kárně potrestán pro porušení povinností člena, nebo se
dopustil prokázaného jednání směřujícího proti zájmům ZKO, ČKS nebo ČMKU. Nemůže být

volen ani člen, proti kterému je v době volby vedeno kárné řízení, nebo který je v době volby
v soudním sporu s ZKO
3. V období mezi členskými schůzemi předkládat výboru ZKO písemnou formou, návrhy,
připomínky a stížnosti k činnosti ZKO a vyžadovat jeho stanovisko do 30 dnů od podání
a) Při sporném rozhodnutí má právo, pokud tak neučiní výbor ZKO, požádat revizní komisi o
prošetření a znát její závěr.
4. Využívat plochy areálu cvičiště ve cvičební hodiny, nerozhodne-li předseda, hlavní výcvikář
jinak, výbor může rozhodnutí předsedy zrušit.
5. Být zejména prostřednictvím webu a elektronické pošty informován o činnosti ZKO
6. Aktivně se zúčastňovat výcvikových hodin a využívat služeb a výhod spojených s členstvím.
7. Může se odvolat proti rozhodnutí RK k Výboru, následně k členské schůzi
8. Každý člen se může při výkonu svých práv nechat zastoupit. Pro zastoupení na jednání schůze
sekce musí svému zástupci udělit zvláštní plnou moc s ověřeným podpisem. Při zastupování
více členů má zmocněnec při hlasování pouze jeden hlas, bez ohledu na počet plných mocí.

Článek VI.
Povinnosti členů
1) Dodržovat platné stanovy ZKO a její další závazné předpisy a řády.
2) Hlásit písemně změny mající vliv na členství a změnu adresy.
3) Dodržovat ustanovení reglementu FCI a předpisů ČMKU a ČKS.
4) Plnit brigádnické hodiny v rozsahu uvedeném dle stanov ZKO. Sledovat rozpis brigád a aktivně se
zapojovat i do běžné údržby areálu ZKO.
a) za rok je člen povinen odpracovat 20 hodin, které mohou být rozděleny poměrnou částí na
pololetí,
b) pokud člen nesplní v kalendářním roce povinnost stanovenou v tomto bodě pod písm. a), je
povinen doplatit poměrnou část neodpracovaných hodin.
c) při nesplnění brigádnických hodin je člen povinen doplatit brigádnický přípěvek ve výši poměrné
části a to nejpozději do poslední členské schůze v daném kalendářním roce
d) z plnění brigádnických hodin jsou vyvázáni čestní členové a členové kterým byla uznána
invalidita druhého až třetího stupně.
e) Pro prodloužení členství je člen povinen mít splněné brigádnické hodiny, nebo je mít uhrazené
5) Upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na porušování stanov, poškozování zařízení ZKO
nebo jejího dobrého jména ze strany jiného člena ZKO.

Článek VII.
Orgány ZKO
Členská schůze – nejvyšší orgán
Výbor – statutární orgán o.s.
Revizní komise - kontrolní a kárný orgán
1. Členská schůze
a) Je svolávána písemnou formou minimálně jednou ročně výborem ZKO
b) Po skončení volebního období Výroční členská schůze volí Výbor a Revizní komisi
c) Kontroluje zprávu o hospodaření ZKO a kontroluje plnění usnesení.
d) volí delegáty na krajskou konferenci a kandidáty do výboru krajské kynologické
organizace.
e) schvaluje plán činnosti, finanční rozpočet a usnesení,
f) schvaluje výši členských příspěvků v návaznosti na ČKS
g) projednává, kontroluje a schvaluje činnost výboru a RK
h) projednává odvolání členů proti rozhodnutí výboru a revizní komise
i) jmenuje a vysílá své zástupce do jednání místních orgánů státní správy (MÚ či OÚ atp.)
2. Výbor
a) Výbor řídí veškerou činnost ZKO mezi členskými schůzemi. Schází se podle potřeby,
minimálně čtyřikrát za rok.
b) Výbor plní úkoly a usnesení členské schůze. Koordinuje činnost v ZKO i s veřejností.
Zajišťuje také plnění závazných usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů ČKS ve znění
stanov ČKS.
c) Výbor ZKO přijímá nové členy a o jejich přijetí informuje na nejbližší ČS. Vede jejich
evidenci v ZKO ve znění stanov ČKS. Ze svých členů vybírá a připravuje nové odborníky
d) Stará se o růst členské základny a zabezpečuje péči o majetek ZKO.
e) Zabezpečuje plnění členskou schůzí schváleného plánu činnosti a finančního rozpočtu
ZKO.
f) Podle rozhodnutí členské schůze připravuje návrhy interních směrnic, nebo vytváří a
jmenuje pracovní či odborné komise s právem poradním pro řešení složitých záležitostí
v ZKO
g) Pro členskou schůzi připravuje především návrhy plánu činnosti, rozpočtu, usnesení
členské schůze, kandidátů do výboru ZKO
h) Výbor má právo vyloučit člena pokud odmítá brigádnické hodiny splnit, nebo zaplatit.
i) může rozhodovat oběžníkem, písemně nebo elektronickou poštou mimo schůzi
j) Funkci ve výboru lze složit pouze písemně výboru.
k) Výbor určuje členy (člena), kteří evidují a zapisují odpracované brigádnické hodiny členů
l) Výbor je zavázán vyhlásit minimálně dvě brigády ročně se zveřejněním termínu čtrnáct
dní předem
3. Revizní komise
a) je volena na členskou schůzi a za svou činnost se zodpovídá pouze a v plném rozsahu opět
členské schůzi. Ze svého středu si volí předsedu RK. ZKO s počtem členů do 30 mohou
volit podle svého uvážení pouze jednoho revizora se stejnými povinnostmi a právy RK.
RK má vždy lichý počet členů.
b) Předseda RK svolává schůze RK minimálně dvakrát do roka. Předseda RK je zván na
schůze výboru ZKO s hlasem poradním

c) RK kontroluje veškerou činnost v ZKO, obzvláště činnost výboru. O výsledcích své
činnosti informuje členskou schůzi. Zjištěné závady projednává s výborem ZKO včetně
způsobu a termínu nápravy zjištěných nedostatků. Všichni funkcionáři výboru, ale i
členové ZKO jsou povinni poskytnout RK na požádání všechny potřebné informace,
mimo informací spadající do zákona na ochranu osobních údajů.
d) V případě potřeby krajní nouze pro vyřešení neodkladné záležitosti, kterou není schopen či
ochoten výbor organizace vyřešit, může RK svolat písemně mimořádnou ČS s konkrétním
programem.
4. Volba předsedy ZKO a dalších funkcionářů
a) volba předsedy ZKO probíhá tajnou volbou na členské schůzi, členská schůze vybírá
předsedu z kandidátů navrhnutých výborem ZKO
b) volba dalších funkcionářů ZKO probíhá tajnou volbou
c) volbu funkcionářů s výjimkou předsedy může výroční členská schůze přenechat výboru
ZKO

Článek VIII.
Zásady finančního hospodaření
1. Za správné hospodaření ZKO odpovídá pokladník a předseda ZKO. Veškerý movitý i
nemovitý majetek získaný ZKO je v jeho vlastnictví a jeho správu zajišťuje výbor ZKO.
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování
finančního hospodaření. Hospodaření bude zveřejněno na členské schůzi.
2. Příjmy ZKO tvoří zejména
a) členské příspěvky
b) příspěvky za brigádnické hodiny
c) podíl z kynologických akcí (zkoušky, závody, výstavy)
d) poplatek za pronájem areálu
e) sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy
3. Výdaje o.s. tvoří zejména
a) poplatky plynoucí z členství v ČKS
b) náklady spojené s činností výboru, revizní komise
c) náklady spojené s pořádáním kynologických akcí
d) Náklady na údržbu areálu a nákup výcvikových pomůcek
e) správou internetových stránek ZKO
f) náklady spojené s propagací ZKO
4. Hospodaření ZKO bude vedeno dle platných zákonů a předpisů ČR

Článek IX.
Ukončení činnosti o.s.
1. O ukončení činnosti ZKO a způsobu likvidace majetkové podstaty ZKO v souladu s obecně
závaznými předpisy rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti
usnesení o ukončení činnosti ZKO je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů ZKO.

Článek X.
Platnost stanov
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení
Členskou schůzí ZKO Kolín Borky v Kolíně dne __________

