
Vnitřní směrnice Základní kynologické organizace 015 

  Velká Bystřice 
 

Členství  v ZKO   Velká Bystřice 
 

Článek l 

Základní ustanovení 

Název organizace : Český kynologický svaz , Základní kynologická organizace 015, Velká Bystřice(dále 

jen "ZKO") 

Sídlo : Velká Bystřice, 8.května 32, 78353 

IČO : 65890213 

Č.ú. 1804134359/0800 

ZKO je základním organizačním článkem  ČKS jako právní subjekt, její činnost je v souladu s normami 

platnými v ČKS i zákony ČR  

Statutární zástupce: ing Šperka Josef  

Článek 2 

Podmínky členství 

1) Členem svazu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním a úkoly. 

2) Členem se může stát každý na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku na 

daný rok. 

3) Nezletilí se mohou stát členem jen se souhlasem jejich zákonného zástupce 

4) Převod člena z jiné organizace  je jedině možný s výstupním razítkem původní ZKO 

Článek 3 

Vznik členství 

5) Členství v ZKO  vzniká registrací na ČKS, 

6) Členská základna v ČKS  je aktualizována každoročně k 30.12. 

7) Přijaté členy během roku je možno dohlašovat  v daných termínech  

8) 15. září je poslední termín pro dohlašování členů pro rok 2018 

9) O přijetí člena  rozhoduje výbor ZKO a to s konečnou platností 

10) Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne 

doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje 

členská schůze ZKO.     

11) Za mimořádné zásluhy o činnost v ZKO či v kynologii může ZKO udělit čestné členství, 

schvaluje členská schůze 

12)  Výbor ZKO rozhoduje o přijetí  členů jiných organizací a dalších zájemců k hostování  v ZKO 

015 Velká Bystřice 

Článek 4 

Zánik členství 

1) Členství v ZKO končí  

a) úmrtím, 
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b) dobrovolným vystoupením člena na základě pís. prohlášení, 

c)  nezaplacením členských  příspěvků v termínu stanoveném výborem ZKO  

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze. 

Článek 5 

Práva členů 

1) Člen má právo: 

    a) volit a být volen od 18 ti let věku, hlasovat může člen starší 15ti let 

    b) podílet se na všech činnostech  ČKS, ZKO  jejímž je členem 

    c) být informován o činnosti a hospodaření svazu a jeho orgánů 

    d) používat prostředky, zařízení a další majetek svazu, a to v souladu s Provozním řádem.         

    e)  podávat návrhy, náměty , dotazy a stížnosti orgánům ZKO  

f) využívat výhod poskytovaných ZKO 

g) písemně požádat o nezveřejňování na www stránkách  ZKO 

Článek 6 

Povinnosti členů 

    a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu 

    b) řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy svazu 

    c) řádně a včas platit členské příspěvky,  

    d/ termín úhrady vždy do 31.12. na následující rok , doporučení na účet ZKO. 

 - výše členských příspěvků :  

a) 750,- Kč nový člen 

b)   600,- Kč stávající člen 

c)   650,- Kč hostující člen 

d) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy ZKO ani jeho jednotlivých členů 

e ) hlásit jednateli ZKO změny bydliště a dalších důležitých údajů  

f) plnit  brigádní povinnost člena – odpracovat ročně 10 brigádnických hodin na akcích, při údržbě prostor 

nebo dle určení členů výboru ZKO, či vedoucího  brigádnické akce, případně sám člen po dohodě 

s hospodářem. Záznam každý zapíše do deníku o provedené práci. Člen  za neodpracovanou hodinu uhradí  

částku 50,- Kč. 

g/uvedené  povinnosti členů plní i  hostující členové v naší organizaci. 

h/ o povolení výjimky rozhoduje výbor ZKO 

Článek 7 

závěrečná ustanovení 

Vnitřní směrnice aktualizována na základě usnesení z VČS ze dne 25.2..2018  

Aktualizace k 5.3.2018     

 _____________________________________ 

      Předseda  ZKO ing. Šperka Josef 


