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Vnit řní řád - základní kynologické organizace (ZKO) 
 
Základní kynologická organizace Benátky nad Jizerou vychází ze stanov Českého kynologického svazu 
(ČKS). 
 
Základní povinnosti člena jsou: 

1. Ve stanovený termín (tj. od září do prosince jednoho kalendářního roku) uhradit členský příspěvek, 
jehož výši navrhuje výbor a schvaluje členská schůze. Bude-li shledáno, že člen neplní své 
povinnosti dle stanov ČKS a vnitřního řádu ZKO, bude mu členství zrušeno. Ve výjimečných, 
odůvodněných případech je možné, na písemnou žádost člena, snížit členský příspěvek. 

2. Odpracovat nebo jinak věnovat organizaci stanovený počet hodin určený výborem. V případě 
nedodržení počtu odpracovaných hodin uhradit do daného termínu 100,-Kč za každou 
neodpracovanou hodinu. Při nesplnění tohoto bodu bude psovod vykázán z výcviku a zakázána 
veškerá výcviková činnost v době výcviku v areálu ZKO. 

a.  
b. nebo uhradit výše uvedenou částku za brigádnické hodiny. 

3. Psovodi, kteří chodí na cvičiště, musí mít psy řádně upravené, v dobré výživné i zdravotní kondici. 
Psi musí být očkováni proti psince, vzteklině, parvoviróze a hepatitidě. Psovodi jsou povinni 
předkládat očkovací průkaz výcvikáři vždy při určené kontrole. 

4. Psovod je povinen umístit necvičícího psa do odkládacích boxů nebo mimo cvičiště.  

5. Majitel psa je vždy zodpovědný za škody způsobené psem na zdraví i na majetku. 

6. V případě, že u zvířete v domácnosti psovoda se vyskytne přenosné onemocnění nebo dojde k 
úhynu s podezřením na nakažlivou chorobu, je povinnost okamžitě na tuto okolnost upozornit členy 
výboru ZKO. 

7. Při účasti na soutěžích má člen možnost požádat o úhradu startovného lx ročně (výše startovného 
bude přiznána dle uvážení výboru ZKO v návaznosti na plnění povinností člena v ZKO), je nutné 
vždy předložit kopii dokladu. Psovod je povinen hlásit veškeré úspěchy na výstavách, 
chovatelských akcích, závodech apod.  

8. Při výcviku je každý člen povinen mít výstroj dle ZŘ.  
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9. Dodržovat stanovenou dobu k výcviku určenou výcvikářem.  

10. Veškerý pohyb na cvičišti je organizován výcvikářem.  

11. Člen, který používá cvičebních pomůcek včetně výstroje, je povinen uvést vše do původního stavu 
a vrátit na určené místo a udržovat v areálu ZKO pořádek. 

12. Před příchodem na cvičiště je nutné mít psa zajištěného a vyvenčeného. V případě, že pes vykoná 
potřebu v areálu cvičiště je psovod povinen znečištění neprodleně uklidit. 

13. Členové ZKO jsou povinni jednat v souladu se zákonem o ochraně zvířat. 

14. Člen ZKO může být vyloučen, jestliže: 
a. Porušuje zákon o týrání zvířat hrubým způsobem 
b. Porušuje vnitřní řád, nerespektuje nařízení výboru a porušuje stanovy ČKS 
c. Hanobí svým jednáním jméno kynologické organizace 
d. Nezaplatí členský příspěvek 

15. Zákaz kouření v klubovně ZKO a vodění psů do klubovny 

 

Vyloučení člena projedná výbor ZKO, předloží návrh členské schůzi a v případě nutnosti svolá mimořádnou 
členskou schůzi. 
 
 
 

Čestné členství 
 
Čestné členství uděluje předseda ZKO a schvaluje výbor ZKO. Čestné členství se uděluje za 
mimořádné a dlouhodobé zásluhy' za rozvoj a budování dobrého jména ZKO. 
Nositeli čestného členství hradí ZKO členskou známku a je zproštěn všech povinností a poplatků vůči 
organizaci. 
 
 
 
 

………………………………… 
předseda ZKO 


