
PROVOZNÍ ŘÁD 
Český kynologický svaz,  

Základní kynologická organizace 015,  Velká Bystřice 
IČ 65 89 0213 

 
Účelem tohoto řádu je sjednotit práva a povinnosti členů klubu, jejich chování a 

vystupování na veřejnosti, při prezentaci klubu... 
Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti - chovatelství 

a sportovnímu výcviku ve smyslu stanov ČKS. 
Povinností členů ZKO je se seznámit se Stanovami ČKS, Stanovami ZKO Velká 

Bystřice, Statutem základních kynologických organizací ČKS, 
Vnitřní směrnicí- Členství v  ZKO Velká Bystřice 

Podrobné informace pro zájemce na http://www.kkvelkabystrice.websnadno.cz 

1) Každý člen, který má řádně zaplaceny členské příspěvky, má právo zúčastňovat se 
organizovaného výcviku ve cvičební dny  nebo po dohodě samostatně využívat cvičební 
plochu a cvičební pomůcky i mimo výcvikové dny a hodiny.  

2) Stanovené výcvikové dny a jejich organizace: 
o Něděle   od 9.00 hod 
o Středa    od 16.00 hod.   tel.: 723020668 - Habáňová 
o Úterý   od 16.00 hod       
o Sobota    od 9 00.00 hod. a od 13.00 hod. dle r. období  tel: 603817508 - Šperková 
o Čtvrtek - kurzy  Info na tel.: 608978119 – Hulík Dušan, výcvikář  ZKO  

3) Každý člen je povinen mít psa očkovaného, odblešeného, odčerveného.  
4) Výcviku se nemohou zúčastňovat nemocní psi 
5) S háravou fenou se mohu zúčastňovat výcviku – nutno oznámit 
6) Před výcvikem venčí psovod psa mimo cvičiště (na lesní cestě směrem k přehradě). V případě   

znečištění výkaly plochy cvičiště a v blízkosti klubovny svým psem tyto odstraní.     
7) Vybavení cvičáku (překážky) se používá pouze k jeho účelu, zařízení se neničí a v případě 

poškození překážky nahlásí poškození psovod hospodáři , úmyslné poškození opraví na 
vlastní náklady. 

8) Při výcviku se každý ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho ne- 
úměrně netrestá. Stejným způsobem se ke psu chová i mimo cvičiště a na veřej- 
nosti. 

9) Nepřivazuje psa k překážkám, odkládá je na určené místo (odkládací kotce), nebo je přiváže 
ke kolíkům, úvazkům nebo ke stromům v lese. 

10) Všeobecně je zakázáno běhání psů na cvičišti bez dozoru psovoda  (využívání cvičiště 
k výběhu psů). 

11) Zájemce o organizovaný výcvik je povinen dostavit se včas.  
12) Na výcvikové dny si nosí své pomůcky pro výcvik 
13) Každý člen je povinen po výcviku uklidit výcvikové pomůcky . 
14) Každý člen pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO..  
15) Pes na cvičišti na volno musí být pod stálým dohledem psovoda. 
16) Agresivní pes musí po dohodě s výcvikářem používat náhubek 
17) Před klubovnou a kolem kotců je volný pohyb psů zakázán. 
18) Pokud psovod odchází z cvičiště jako poslední, je povinen zamknout branku. 
19) Užívání kotců: Kotce užívají aktivní členové ZKO V.Bystřice k odkládání svých  psů, Ostatní 

zájemci mohou využít volné neoznačené kotce. 
20) Každý člen je povinen udržovat kotec psa v čistotě a pořádku, případné poškození nahlásit 

členu výboru a kotec opravit 
 
 



 Klubovna 
21) Klíče od klubovny mají k dispozici: předseda, výcvikář, hospodář , Habáňová a Buriánková 
22) Kouření v klubovně je zakázáno. 
23) Při otevření klubovny provede člen kontrolu, zda klubovna a nebo cvičák není poškozen , 

případně  provede zápis po „provozní knihy“.  
24) Při odchodu z klubovny si každý po sobě uklidí, zajistí kamna, poslední odcházející vypne 

hlavní jistič  a uzamkne dveře klubovny. 
25) Využíván prostor ZKO VB nečleny organizace – častější návštěvy řešit hostováním, a 

především skupinové akce je nutno dohodnout s výborem ZKO předem, termín dát do 

souladu s pronájmy pro veřejnost, nelze bez dohody organizovat akci, byť kynologickou 

v době předem již dohodnutého  pronájmu . V době pronájmu nesmí cizí lidé dovnitř. 

26) Požadavky na pronájem klubovny nebo cvičiště  se uplatňují s předstihem  u jednatele  ZKO. 
27) Pronájem je prováděn tak, aby nebyly omezovány plánované kynologické akce ZKO 

Klubovna se předává uklizená a stejně tak je nutno klubovnu od nájemce převzat řádně 
uklizenou a zkontrolovat zda nedošlo k poškození majetku ZKO. Závady (poškození) se zapíší 
do „provozní knihy“. Nájemce je povinen v určeném termínu závady (poškození) odstranit. 

28) Při pronájmu klubovny se uzamknou obě kanceláře a sklad. Výjimku projedná výbor.  
29) V případě pronájmu klubovny sepíše předseda nebo hospodář  s nájemcem smlouvu o 

zápůjčce s odpovědností za majetek,  případně převezme zálohu na zápůjčku,  
30) Klubovnu (příp. výcvikový prostor) předává předseda  či  hospodář, a po ukončení nájmu 

v dohodnutém čase převezme zpět. Provede vyúčtování za pronájem a předá pokladníkovi 
ZKO. Smlouva o pronájmu je součástí účetních dokladů.  

31) Kolizi termínů a případné problémy řeší výbor ZKO operativně.  
 

Aktualizace Provozního řádu ZKO Velká Bystřice k 1.1.2017 
Aktualizace vyplývající z usnesení VČS ZKO 015 ze dne 25.2.2018: doplněn odst. Č. 25 
     
Schváleno na výborové schůzi                                                 Ing. Šperka Josef 
           dne   5.3.2018 
         předseda ZKO V. Bystřice 


