STANOVY ZKO LOVOSICE
Podmínkou platnosti těchto stanov je jejich schválení členskou schůzí
ZKO a jejich soulad s platnými stanovami ČKS.
čl. 1 – Orgány klubu

Členská schůze – je nejvyšším orgánem klubu, který zejména, schvaluje plán
práce, zprávu o činnosti (tu musí výbor klubu předložit
minimálně 1 x ročně) a zprávu o hospodaření klubu. Dále má
členská schůze pravomoci vyplývající ze stanov ČKS. Členská
schůze je schopná se usnášet v jakémkoliv počtu, za
předpokladu řádného pozvání všech členů klubu.
Výbor klubu - řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi. Zejména
zodpovídá za plnění plánu práce a za organizaci jednotlivých
akcí a výcviků. Počet členů výboru vychází ze stanov ČKS a
určuje jej členská schůze.
Revizní komise – provádí minimálně 1 x ročně revizi hospodaření klubu.
Předseda komise, nebo jím určený zástupce z řad členů komise
má právo se zúčastnit schůzí výboru s hlasem poradním.
Společně s inventurní komisí (případně i samostatně) provádí 1
x ročně inventuru majetku klubu. Členská schůze může
rozhodnout i o vytvoření dalších orgánů klubu např. výcvikové
komise.
Výkon veškerých funkcí v klubu je bezplatný, pokud tyto stanovy, nebo jejich
zvláštní dodatky nestanoví něco jiného. V těchto případech se nejedná o funkční
požitek, ale o příspěvek na hygienické a pracovní pomůcky, případně o stravné.
čl. 2 – Členství
Členem klubu se může stát každý zájemce, pokud členská schůze
nestanoví zvláštním dodatkem jinou úpravu členství. Za osoby mladší 18 let je
formálním členem jeden z rodičů (zákonný zástupce). Ten také hradí členské
příspěvky a nese právní odpovědnost za mladistvého či nezletilého i za škody
jím i psem způsobené. Zároveň zodpovídá za odpracování stanoveného počtu
brigádnických hodin. Minimální věk pro členství je 10 let.

čl. 3 – Členské příspěvky
Základní členský poplatek činí 1200,-Kč za rok.
- Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, platí členský příspěvek
v prvním roce členství v částce 100,- Kč za každý měsíc, který schází do
konce daného roku.
V klubu je rovněž možné hostovat bez povinností a práv řádného člena.
Poplatek za hostování je stejný jako členský příspěvek. Podmínkou hostování je,
že zájemce je organizován v jiném klubu ČKS. Hostující člen má právo na
servis ze strany funkcionářů klubu (figuranti, výcvikáři) až po té co je tato
činnost ukončena ze strany řádných členů klubu.
Členské příspěvky a veškeré další klubové poplatky jsou splatné buď osobně
u předsedy, nebo pokladní klubu, nebo složenkou případně převodem na účet
klubu. Je povinností člena klubu uchovat si doklad o zaplacení všech klubových
plateb pro případnou kontrolu. Termín splatnosti pro další rok stanoví členská
schůze, případně výbor klubu. Z placení členských příspěvků neexistují žádné
výjimky.
Další klubové poplatky:
- Nájemné za kotec pro ustájení psa během výcviku 300,-Kč ročně.
- Záloha za neodpracované brigádnické hodiny – 600,-Kč ročně. Vyúčtování
je prováděno na konci roku, a pokud člen klubu odpracuje předepsaných 12
brigádnických hodin, převádí se mu tato záloha na další rok. V opačném
případě je člen povinen zaplatit za každou chybějící brigádnickou hodinu
částku 50,-Kč. Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, mají
v prvním roce členství povinný počet brigádnických hodin stanoven stejně
jako klubový poplatek tj. jedna hodina za každý měsíc členství v daném
roce.
Výbor klubu má právo stanovit mimo těchto poplatků i jiné klubové platby
(např. poplatky za účast na akcích pořádaných klubem, za užívání klubového
zařízení nad obvyklou míru, eventuálně pokuty za neplnění stanovených
povinností členů klubu).
Pokud jde o účastnické poplatky na akcích, obecně platí, že musí být vždy
vybrány alespoň v takové výši, aby pokryly náklady spojené s pořádáním dané
akce.
Základní podmínkou členství v klubu je absolvování kurzu pro začínající
psovody, pokud výbor klubu nerozhodne jinak. O přijetí za člena klubu
rozhoduje výbor klubu.
čl. 4 – Ukončení členství
Členství se ukončuje:
- tomu, kdo nezaplatil ve stanovené lhůtě klubové poplatky,

- tomu, kdo ukončil členství dobrovolně,
- tomu, kdo vážným způsobem porušil stanovy klubu, nebo stanovy ČKS a o
jehož vyloučení rozhodla členská schůze.
Obnovení členství je možné nejdříve jeden rok po jeho ukončení.
čl. 5 – Povinnosti a práva člena klubu
Každý člen klubu má práva a povinnosti tak jak vyplývají ze stanov ČKS,
zejména je každý povinen pečovat o svého psa v souladu se zákonem na
ochranu zvířat, zachovávat pravidla bezpečnosti, při výcviku se řídit pokyny
výcvikářů (pokud se jej přímo účastní), neobtěžovat, nevyrušovat a nepřekážet
(pokud se výcviku přímo neúčastní). Každý člen má právo využívat zařízení a
vybavení klubu a účastnit se pouze těch prvků výcviku, které splňují jeho
představy o vycvičenosti psa (musí však být schopen psa zvládnout vzhledem
k bezpečnosti figurantů i ostatních členů). Každý člen klubu má právo být
přítomen jednání výboru klubu, vznášet návrhy a požadavky jak výboru klubu,
tak členské schůzi. Je morální povinností zkušenějších členů klubu být
nápomocni při organizaci společných výcviků.
Členové klubu mají právo na odběr krmiva značky HAPPY – DOG za
zvýhodněnou cenu. Toto právo pozbývá platnost v případě, že skončí smlouva
s firmou Euroben s.r.o.
Zvláštní práva a povinnosti mají funkcionáři klubu, včetně figurantů a
výcvikářů. Jejich práva a povinnosti jsou upraveny zvláštním dodatkem
klubových stanov. Každý člen klubu je povinen sledovat evidenci
odpracovaných brigádnických hodin a informační klubovou tabuli. Každý člen
klubu má právo, v době kdy není cvičiště ZKO využité k organizované akci,
využívat areál klubu k individuálnímu výcviku bez omezení.
čl. 6 – Vakcinace, výstroj psa a psovoda
Každý pes musí být každoročně vakcinován proti vzteklině, psince,
hepatitidě a parvoviróze. Dále se ještě doporučuje leptospiroza a infekční kašel,
tam kde jsou psi v hromadném ustájení. Výstroj psa tvoří pevné, dostatečně
dlouhé vodítko, pevný stahovací obojek a dostatečně pevný a prostorný
náhubek. Dále se doporučuje psovodům používat široký kožený obojek na
nácvik obrany, stopovací šňůru, předměty na stopování a aportování a pešek na
obranu. Výstroj psovoda tvoří pracovní nebo sportovní oděv a pevná obuv.
čl. 7 – Výcvik
Je řízen vedoucím výcviku a jeho pomocníky. Za včasné plánování
výcviku odpovídá výbor klubu. Vlastní výcvik má dvě formy:

1. Nácvik těch prvků, které může každý cvičit sám.
2. Skupinový nácvik a výcvik (obrana, cizí stopy, speciální cviky).
Výcvik není organizován vojensky ani polovojensky, ale sportovně a prakticky.
čl. 8 – Úklid, brigády a kotce na cvičišti
Úklid cvičiště po výcviku je povinností všech účastníků výcviku.
Kotce na cvičišti přiděluje výbor klubu přednostně těm zájemcům, kteří
prokáží nejvyšší účast na výcviku a nejvyšší brigádnickou aktivitu.
Brigádnickou činnost organizuje výbor klubu a především hospodář
klubu.
Tyto stanovy byly upraveny členskou schůzí dne 6. 1. 2018 a od této doby
jsou platné.
Předseda klubu

