
 Statut základních kynologických organizací 
Českého kynologického svazu z.s. 
Článek I. 
Základní ustanovení 
1. Základní kynologická organizace Českého kynologického svazu (dále jen „ZKO“) je základním 
článkem organizační struktury Českého kynologického svazu (dále jen „ČKS“). ZKO je pobočným 
spolkem ČKS. 

2. V ZKO je organizována veškerá kynologická činnost ve smyslu Stanov ČKS, která se řídí podle 
zájmu jejich členů. K tomu ZKO podle svých možností a podmínek budují výcviková a podobá 
zařízení. Soustavně ze svých členů vybírají a vychovávají kynologické odborníky (rozhodčí, figuranty,
chovatele atp), stará se o výchovu a přípravu kynologické mládeže. Povoluje hostování členů jiné 
ZKO ve vlastní ZKO. 

3. ZKO se vytvářejí na územním principu, a to usnesením ustavující členské schůze, která přijme 
stanovy ČKS a tento statut a zvolí orgány ZKO. Usnesení ustavující schůze ZKO nabývá účinnosti 
dnem schválení předsednictvem ČKS. 

4. ZKO vzniká zápisem ZKO do spolkového rejstříku. Návrh na zápis ZKO do spolkového rejstříku 
podává ČKS, kterému návrh na zápis předloží krajská organizace dle sídla ZKO do 15 pracovních dnů 
po založení ZKO. 

5. ZKO může být ustavena, má-li alespoň 10 členů, z toho nejméně 5 starších 18ti let. 

6. Název ZKO musí obsahovat prvek názvu ČKS a označení vyjadřující specifiku ZKO zpravidla 
místní označení takto: „Český kynologický svaz ZKO -název -číslo …. „ 

7. ZKO má odvozenou právní subjektivitu od ČKS. ZKO hospodaří se svým majetkem a jedná svým 
jménem ve všech věcech samostatně. 

8. ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy ZKO, které 
nesmí být v rozporu se Stanovami a ostatními vnitřními předpisy ČKS. 
9. ZKO se ruší 
a) činí-li počet členů méně než 10 ( nejméně 5 členů) po dobu 3 let, 
b) rozhodnutím členské schůze ZKO, 
c) rozhodnutím předsednictva ČKS na návrh příslušného krajského výboru ČKS (dále jen „KV 
ČKS“). 

10. Při zrušení ZKO musí být určen likvidátor. Likvidátora v případě zrušení podle předchozího odst.8
písm.a) a b) jmenuje členská schůze ZKO, v případě zrušení podle předchozího odst.8 písm.c) jmenuje
likvidátora předsednictvo ČKS. Při likvidaci postupuje likvidátor podle příslušných ustanovení 

11. V případě, že likvidaci ZKO neprovede likvidátor určený touto ZKO, jmenuje likvidátora KV 
ČKS, likvidační zůstatek ZKO v tomto případě obdrží příslušný KV ČKS. 

12. V případě, že ZKO neuhradila ve stanoveném termínu členské příspěvky do ČKS, může jí 
předsednictvo ČKS svým rozhodnutím pozastavit činnost v ČKS. Ve svém rozhodnutí stanoví 
předsednictvo ČKS současně podmínky, za kterých bude pozastavení zrušeno a své rozhodnutí 
neprodleně oznámí krajské organizaci ČKS a ZKO . 
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13. ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů ČKS. 

Článek II. 
Orgány ZKO 
1. Orgány ZKO jsou: 
a) členská schůze ZKO, 
b) výbor ZKO, 
c) revizní komise nebo revizor ZKO. 

2. Fungování výboru ZKO a revizní komise ZKO se řídí ustanovením čl.27 Stanov ČKS. 

Článek III. 
Členská schůze ZKO 
1. Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO. Členská schůze ZKO je řádná, mimořádná a 
volební. Volební členská schůze ZKO se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu ČKS. 

2. Členská schůze ZKO se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů 
ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ZKO, a to ve lhůtě do jednoho 
měsíce. Pokud výbor ZKO ve stanovené lhůtě členskou schůzi nesvolá, mohou tak učinit na náklady 
ZKO sami iniciátoři s maximální hospodárností. Pozvánky na členskou schůzi musejí být 
prokazatelným způsobem zaslány všem členům ZKO. 

3. V rámci své působnosti členská schůze ZKO: 

a) schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO, 
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru ZKO a revizní komise (revizora) ZKO a zprávy o 
hospodaření ZKO za uplynulé období, 
c) volí a odvolává členy výboru ZKO a stanoví počet členů výboru ZKO, 
d) volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet popř. volí a odvolává revizora, 
e) volí delegáty na konferenci krajské organizace, 
f) rozhoduje o vyloučení člena ZKO, 
g) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích 
osob nabytých v dobré víře, 
h) stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných, 

i) schvaluje čestné členy ZKO. 
j) schvaluje vlastní předpisy (Vnitřní řád ZKO) 
k) rozhoduje o zrušení ZKO. 
l) navrhuje kandidáty do funkcí KV, či ČKS 
4. Členská schůze ZKO je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů ZKO. 
Rozhodnutí je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů ZKO. Způsob 
hlasování určí členská schůze na svém zasedání. Jde-li o volbu výboru a revizní komise (revizora), 
musí být hlasování tajné. 
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Článek IV. 
Výbor ZKO 
1. Výbor ZKO je statutárním orgánem ZKO. Rozhoduje o všech věcech spojených s činností ZKO, 
které nejsou stanovami ČKS nebo zákonem svěřeny do působnosti členské schůze ZKO a kontrolního 
orgánu ZKO. Výbor ZKO rozhoduje zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a 
společenské činnosti, stanoví výši finanční úhrady účastníků na akcích pořádaných ZKO. Zabezpečuje
plnění členskou schůzí schváleného plánu činnosti a finančního rozpočtu ZKO. 

2. Výbor přijímá nové členy a o jejich přijetí informuje na nejbližší členské schůzi ZKO. Výbor vede 
evidenci členů ZKO ve znění stanov ČKS. Ze svých členů vybírá a připravuje nové odborníky a 
funkcionáře. 

3. Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti 
ZKO písemně předložila revizní komise ZKO (revizor), zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná 
opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise ZKO (revizora) a nepodaří-li se rozpor 
vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ZKO, a to ve lhůtě do jednoho 
měsíce ode dne konstatování rozporu. 

4. Členové výboru ZKO jsou voleni členskou schůzí ZKO. Volební členská schůze ZKO se koná jako 
součást předvolební sjezdové kampaně ČKS. 

5. Výbor ZKO je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze. Funkční období členů 
výboru ZKO je pětileté. Volba se provádí přímo do konkrétních funkcí. 

6. Podle potřeb a možností ZKO lze jednotlivé funkce kumulovat za předpokladu, že nedojde ke střetu
zájmů. Předseda svolává a řídí jednání výboru popř. k tomu může pověřit jiného člena výboru. 

7. Výbor ZKO je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 

8. ZKO zastupuje navenek pověřený člen výboru ZKO samostatně. 

9. Ve své činnosti se výbor ZKO řídí těmito stanovami a usneseními členské schůze ZKO. Za svoji 
činnost odpovídá členské schůzi ZKO. 

10. Výbor ZKO může v souladu s čl.9 odst.7 Stanov ČKS rozhodovat hlasováním „per rollam“ 
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda nebo jím pověřený 
člen výboru ZKO ostatním členům výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno 
souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
výboru. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda. S výsledky hlasování „per rollam“ 
seznámí předseda členy výboru. Na nejbližším zasedání výboru jsou členové informování o 
rozhodnutích přijatých „per rollam“od posledního zasedání výboru. Do zápisu se uvede usnesení s 
datem schválení per rollam. 

11. Členové výboru se mohou v souladu s čl. 9 odst.8 Stanov ČKS zúčastnit jednání výboru i s 
využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání. 
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Čl.V 
Kontrolní orgán 
1. Kontrolním orgánem ZKO je revizní komise nebo revizor. Členy revizní komisi (revizora) ZKO 
volí členská schůze ZKO. Revizní komise je 5ti členná, ZKO s počtem členů nižším než 50 členů, 
může jako kontrolní orgán zřídit funkci revizora. 

2. Členství v revizní komisi (funkce revizora) ZKO je neslučitelné s členstvím ve výboru ZKO. 

3. Revizní komise (revizor) odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil. 

4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání revizní komise. 
Svoláním a řízením zasedání revizní komise může předseda pověřit jiného člena revizní komise. 
Předseda revizní komise popř. jiný, komisí určený člen, má právo se účastnit jednání příslušného 
výkonného orgánu, a to s hlasem poradním. 

5. Revizní komise (revizor) je na oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZKO, zejména plnění 
přijatých usnesení a hospodaření ZKO. 

6. Požádá-li o to výbor ZKO, je revizní komise (revizor) povinna provést mimořádnou kontrolu v 
požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu. 

7. Zjistí-li revizní komise (revizor) v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout 
způsob nápravy, výbor ZKO je povinen učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené revizní komisí 
(revizorem). 

8. Ustanovení čl. IV odst.9 a 10 tohoto Statut použije revizní komise obdobně. 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento statut je určen pro sjednocení fungování a činnosti ZKO jako pobočných spolků ČKS. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení předsednictvem ČKS a nahrazuje v plném 
rozsahu statut ze dne 11.12.2008. 

Tento statut byl schválen předsednictvem ČKS 
dne 26. září 2016 s platností od 15. října 2016. 
Jaroslav Šmolík 
předseda ČKS


