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Stanovy Kynologického spolku Morkovice byly projednány a 

schváleny na členské schůzi dne 28.5.2022 a doplňují a rozšiřují 

stanovy ze dne 9.12.2017 ve znění pozdějších revizí 
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Úplné znění stanov Kynologický spolek Morkovice, z.s., ze dne 9.12.2017  

ve znění změn a doplňků ze dne 28.5.2022  

v souladu s novým Občanským zákoníkem  

číslo 89/2012 sbírky. 
 

 
Článek 1 

Vznik, název 

 

1. Kynologický spolek Morkovice (dále jen „KSM“) jde o sdružení fyzických osob, jejichž 

členy jsou zájemci o chov a výcvik psů a příznivci této činnosti. Byl založen na základě 

usnesení ustavující členské schůze dne 1.10.2014 přijetím stanov a dalších předpisů 

Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS), zvolením výboru a dalších 

orgánů a registrací u MSKS. KSM může být u MSKS registrován při minimálním počtu 5 

členů. 

2. Název spolku: Kynologický spolek Morkovice 

3. Řídí se vlastními stanovami v souladu se zákonem č. 89/2012 - § 214 a také v souladu se 

stanovami MSKS. 

 

 

Článek 2 

Sídlo 
 

1. Sídlo spolku: Hoštice 92, 768 13 Hoštice 

2. KSM vyvíjí činnost ve Zlínském kraji, v rámci okresu Kroměříž 

  

 

 

Článek 3   

Účel a cíle 

 

1. Hlavním účelem spolku je výcvik psů a propagace kynologických sportů. Činnost KSM je 

ryze zájmová, veřejně prospěšná a nevýdělečná. Cílem spolku je: 
 

a. Rozvíjet dovednost svých členů a usilovat o jejich výkonnostní růst 

b. Podporovat členy ve všech kynologických aktivitách 

c. Organizovat pravidelné tréninky 

d. Organizovat výcvikové kurzy a tréninky pro veřejnost 

e. Pořádat zkoušky všestranného výcviku 

f. Ve spolupráci s ostatními subjekty zabezpečovat podmínky pro sportovní, vzdělávací 

a výchovné akce 

g. Podílet se na pořádání akcí souvisejících s propagací kynologie a města Morkovice- 

Slížany 

h. Pracovat s dětmi a mládeží, seznamovat je s kynologií a kynologickými sporty 

i. Pojmout práci s dětmi jako prevenci proti sociálně patologickým jevům společnosti 

 

2. KSM aktivně spolupracuje s MSKS, který je nadřazeným orgánem kynologického spolku. 

A ve spolupráci s ním realizuje pořádání zkoušek, závodů a obranářských dnů, kdy MSKS 

deleguje rozhodčí a figuranty na tyto akce. 
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Článek 4 

Orgány spolku 

 

1. Statutární orgán spolku – je jeho předseda. Za spolek jedná předseda, který ho 

zastupuje a podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis, popř. údaj o své funkci. 

Nemůže-li předseda zastupovat spolek, jednají za spolek vždy dva členové výboru a 

podepisují se tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s uvedením údaje o své funkci. 

Předseda je volen a odvoláván výborem spolku z řad členů výboru, funkční období je 4 

roky, může být volen opakovaně. Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, zastupuje 

spolek ve všech záležitostech. Podpisové právo k finančním transakcím v rámci pokladní 

hotovosti nebo běžného účtu u peněžního ústavu má předseda a pověřený člen výboru – 

hospodář(pokladník). 

 

2. Výbor – v čele spolku, volen na členské schůzi na dobu 4 let. Členská schůze volí výbor a 

výbor ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a dva členy výboru. Ve 

výlučné působnosti výboru a pravomoci je schvalovat, měnit a rušit veškeré výcvikové 

akce, zkoušky, kurzy, závody, které však musí být v souladu s řády MSKS, určuje výši 

klubových příspěvků, volí delegáty na sjezdy a krajské konference MSKS.  Tyto stanovy 

připouští rozhodování výboru per rollam. Výbor je nejméně 3 členný. Výbor spolku je 

usnášení schopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina členů výboru. 

Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou členů, v případě rovnosti hlasů při hlasování, 

rozhoduje hlas předsedy. 
 

Obvykle se ve výboru obsazují zejména následující funkce: 

- předseda,  

- místopředseda,  

- hospodář (pokladník)  

 

Výbor řídí její činnost mezi členskými schůzemi a k jeho povinnostem patří: 

- Organizovat a řídit zájmovou činnost členů 

- Organizovat a řídit hospodářskou činnost KSM 

- Vést evidenci o hospodaření KSM  

- Vést evidenci o členské základně  

- Vést evidenci o placení členských příspěvků  

- Zpracovat stanoviska k materiálům předkládaným předsednictvem MSKS k vyjádření  

- Poskytovat předsednictvu MSKS nezbytné evidenční údaje o KSM a jejich členech  

- Oznamovat změny výboru KSM neprodleně předsednictvu MSKS  

- Zpracovávat podnětné návrhy pro předsednictvo MSKS, případně pro sjezdy MSKS 

- Hájit zájmy KSM a jejich členů prostřednictvím představitelů politických stran a hnutí 

v obecních zastupitelstvech 

 

3. Členská schůze – nejvyšší orgán spolku. Je svolávána podle potřeby statutárním orgánem 

nejméně 30 dní před jejím konáním (v případě svolávání bez potvrzování účasti), nejméně 

však jedenkrát ročně. Požádá-li písemně alespoň jedna třetina registrovaných členů nebo 

kontrolní komise o svolání mimořádné členské schůze – je výbor povinen svolat členskou 

schůzi do jednoho měsíce. Každý člen má jeden hlas. Člen se může nechat zastupovat 

jiným členem, a to na základě plné moci. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání 

členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky 

členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen může 
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nahlížet do zápisů a to v sídle KSM, po předchozí domluvě. Členská schůze je usnášení 

schopná, je-li přítomna (či zastoupena formou plné moci) nadpoloviční většina členů 

spolku. V případě, že není členská schůze usnášení schopná, může předseda spolku nebo 

ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího 

zasedání, členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná 

o náhradní členskou schůzi(čs). Náhradní čs se musí konat nejpozději do 6-ti týdnů ode 

dne, na který bylo zasedání čs původně svoláno. Na náhradním zasedání může členská 

schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení 

může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 
 

Členská schůze zejména: 

 

a. Určuje hlavní zaměření činnosti KSM 

b. Schvaluje plán činnosti KSM 

c. Rozhoduje o změně stanov 

d. Volí a odvolává orgány 

e. Schvaluje zprávy orgánů o jejich činnosti 

f. Hodnotí činnost orgánů spolku i jejich členů 

g. Schvaluje způsob, plán a výsledek hospodaření 

h. Rozhoduje o zrušení KSM s likvidací nebo jeho přeměně 

 

4. Kontrolní komise: 

Současně s výborem KSM je volena kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat 

veškerou činnost KSM a jeho orgánů. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku 

řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor popř. i další orgány. V rozsahu 

působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a 

požadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Počet 

členů kontrolní komise je vždy lichý, nejméně však tříčlenný. Členství v kontrolní komisi 

je neslučitelné s členstvím předsedy spolku, výboru ani s funkcí likvidátora. V případě 

potřeby má kontrolní komise právo svolat zasedání členské schůze nebo výboru spolku. 

Členové kontrolní komise mají v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, 

povinností mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech s výjimkou sdělení nedostatků a 

upozornění na ně výbor. 

 

Článek 5  

Členství v KSM 

 

1. Členem KSM se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu, který 

souhlasí se stanovami, předpisy na ně navazujícími a zaplatil na účet ve stanovené lhůtě 

příspěvek na příslušné období. O přijetí fyzické osoby za člena rozhoduje výbor KSM a to 

na základě písemné přihlášky doručené předsedovi. Pokud žádá o členství v průběhu roku 

je mu výborem stanoven dodatečný termín na zaplacení příspěvku. Nově přijatému členu 

spolku může být stanovena zkušební lhůta v délce trvání 3 měsíců. Členství ve spolku lze 

odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn. 

 

2. Hostování člena KSM v jiné organizaci v rámci ČMKU je možné na základě jeho vlastní 

žádosti. Toto hostování musí být povoleno výborem mateřské organizace, výbor 

rozhoduje také o možném odvolání. 
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3. U nezletilých do 18 let je pro členství v KSM požadován písemný souhlas zákonného 

zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do KSM. 

 

4. Výbor KSM může za mimořádné zásluhy udělit čestné členství v KSM na základě svého 

rozhodnutí nebo návrhu ostatních členů. 

 

5. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena KSM se lze písemně odvolat do 30 dnů 

ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím výboru KSM. 

Rozhodnutí výboru KSM je konečné. 

 

6. Členství zaniká: 

a. Vystoupením na základě vlastní žádosti 

b. Zánikem KSM 

c. Dohodou 

d. Vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pro neplnění základních členských 

povinností 

e. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě (do posledního dne v měsíci 

lednu daného roku) 

f. Úmrtím 

 

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den 

doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství. 

Vyloučený člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, 

aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku. 

 

7. Člen KSM je povinen: 

a) dodržovat stanovy a další normativy vydané KSM a plnit jeho usnesení 

b) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce 

c) řádně platit klubové členské příspěvky vždy do posledního dne v měsíci lednu 

následujícího roku 

d) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy a majetek KSM ani jejich 

jednotlivých členů 

e) účastnit se aktivně brigád a akcí pořádaných spolkem (odpracovat 10h, není-li určeno 

jinak, počítá se i výpomoc na akci a realizace tréninků pro veřejnost) 

 

8. Člen KSM má právo: 

a. Účastnit se členské schůze 

b. Od věku 18-ti let volit a být volen do jednotlivých funkcí KSM 

c. Podávat návrhy, náměty, stížnosti a vnášet dotazy na členskou schůzi 

d. Účastnit se akcí pořádaných KSM 

e. Být informováni o činnosti a hospodaření KSM 

 

9. Klubové členské příspěvky: 

Výši klubových členských příspěvků v KSM a jejich rozdělení stanoví výbor spolku. 

Klubové členské příspěvky platí všichni členi KSM kromě čestných členů. Součástí 

klubového příspěvku je i svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS na základě 

Evidenčního listu. Jeho výši určí na návrh předsednictva MSKS sjezd MSKS. 
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10. Seznam členů:  

Přijetím za člena spolku dává člen automaticky souhlas se zápisem do seznamu členů a 

zpracováním jeho osobních údajů k účelům pro vedení spolkové evidence. Spolek si vede 

seznam členů, který není veřejný, je na vyžádání přístupný pouze členské základně. 

Seznam členů má k dispozici předseda, který eviduje zaplacení členského příspěvku a 

přijímá písemnou žádost o členství. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od 

spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své 

osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může 

o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání 

potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.  

 

Článek 6 

Zásady hospodaření  

 

1. Získané finanční prostředky jsou využívány k zajištění činnosti KSM, k propagaci 

KSM, kynologie, k pořádání kynologických a osvětových akcí. Spolek udržuje a 

spravuje vlastní majetek podle platných právních předpisů. Činnost spolku a jeho 

výboru je usměrňována rozpočtem v souladu se stanovami a platnými právními 

předpisy. Za účelné hospodaření s prostředky zodpovídá pokladník a výbor spolku. Za 

své závazky ručí spolek do výše svého majetku. Při zániku spolku rozhodne členská 

schůze o tom, jak bude s majetkem naloženo. 

 

2. Finančními zdroji KSM jsou: 
 

- členské příspěvky 

- příjmy z kurzovného 

- dary fyzických a právnických osob 

- ostatní příjem (např. dotace) 

 

 

 

 

Článek 7 

Změny stanov 

 

Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní postavení KSM řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

 

Tyto Stanovy Kynologického spolku Morkovice byly projednány a schváleny na členské 

schůzi dne 28.5.2022 a nahrazují v plné rozsahu stanovy ze dne 9.12.2017 ve znění 

pozdějších revizí. 

 

Platné stanovy jsou zveřejněny v úplném znění na webových stránkách Kynologického 

spolku Morkovice a rovněž jsou zveřejněny ve veřejném rejstříku. 

 

 

 

 

 


