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Článek 1 
 

 

1. Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s. (dále jen „KKVM“) je dobrovolný, nezávislý, 

demokratický a nepolitický spolek v oblasti kynologie, tělovýchovy a sportu.  

 

2. KKVM je spolek sdružující fyzické osoby se zájmem o výcvik a výchovu psů a příznivce 

této činnosti.  

 

3. KKVM je dobrovolným spolkem občanů, kteří se zajímají o kynologickou činnost, provádějí 

sportovní, společenské či jiné aktivity a mají zájem o zdravý fyzický a duševní rozvoj osobnosti 

své nebo svých dětí. 

 

4. KKVM je právnickou osobou.   

Článek 2 – sídlo 
 

 

1. Sídlo KKVM je na Náměstí 79, Velkém Meziříčí, PSČ 594 01.  

Článek 3 – cíle, účel 
 

 

1. Cílem, účelem KKVM je  

-  zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o výcvik psů z řad dospělých i mládeže 

v souladu s posláním a cíli Moravskoslezského kynologického svazu, 

- aktivní i pasivní činnost i v jiných sportech, pokud je jejich provozování v duchu těchto 

stanov, 

- respektování a zajišťování práv, potřeb a zájmů svých členů, 

- vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách 

i ve  společnosti, 

- zohledňování vědeckých poznatků ve své činnosti, 

- vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi svými členy. 

  

2. KKVM aktivně spolupracuje s Moravskoslezským kynologickým svazem 

(dále jen „MSKS“). KKVM aktivně spolupracuje s jinými spolky, osobami i státními orgány 

při naplňování cílů a poslání dle těchto stanov.  

 

3. KKVM organizuje výcvik, soutěže a výcvikové akce ve všech kategoriích osob i psů – 

mládež, dospělí, malá plemena a jiné kynologické aktivy. 



 

4. Princip KKVM 

Spolek pracuje na principu demokracie, občanské tolerance a morálky, dbá na dodržování 

zákonů a dobrých mravů. 

Spolek spolupracuje i s ostatními fyzickými či právnickými osobami, a to na základě partnerství 

a vzájemného respektování. 

 

5.    Ke splnění svých cílů KKVM 

 

a) zajišťuje provozování společenské, sportovní či zájmové činnosti, 

b) zjišťuje názory veřejnosti na způsob provádění své činnosti,  

c) se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje o způsobu provádění svojí činnost, 

možnosti zlepšení, zkvalitnění a zpopularizování provozované činnosti, o uplatňování 

nových vědeckých poznatků ve své činnosti, o zkušenosti s moderními formami spolupráce 

občanů a veřejně prospěšných institucí. 

d) informuje své členy i ostatní zájemce o konkrétních aktivitách KKVM a jejich výsledcích, 

e) spolupracuje na zajištění nebo organizaci aktivit přispívajících k rozvoji tělesných 

i duševních dispozic svých členů a předkládá stanoviska, podněty a doporučení související 

se zlepšením své činnosti státní správě a odborné i uživatelské veřejnosti. 

Článek 4  - vznik a zánik členství 
 

  

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

souhlasí se stanovami, s cíli a posláním KKVM. O přijetí za člena rozhoduje výbor, 

a to na základě podané písemné přihlášky. Písemná přihláška musí minimálně obsahovat jméno 

a příjmení osoby žádající o přijetí za člena, adresu jeho bydliště, e-mailovou adresu 

a vlastnoruční podpis, případně souhlas a podpis zákonného zástupce. Podpisem se vyjadřuje 

souhlas s přijetím za člena KKVM. 

 

2. U nezletilých osob do 18 let věku je pro členství v KKVM požadován písemný souhlas 

zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do KKVM.  

 

3. Členská schůze KKVM může za mimořádné zásluhy udělit čestné členství v KKVM 

na základě svého rozhodnutí.   

  

4. Členství zaniká:  

a) vystoupením na základě vlastní písemné žádosti doručené předsedovi KKVM,  

b) opakovaným nezaplacením členského příspěvku. Za opakované nezaplacení je považováno 

nezaplacení dvou řádných členských příspěvků,  

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze,  

d) úmrtím,  



e) vyloučením.  

 

2. Člen, jemuž členství zaniklo, nemá vůči KKVM v souvislosti se zánikem členství nárok 

na jakékoliv plnění.  

 

 

3. Členská schůze KKVM  může rozhodnout o vyloučení člena zejména, jestliže:  

a) závažným způsobem opakovaně porušuje své členské povinnosti určené příslušnými 

právními předpisy, stanovami či jinými (vnitřními) předpisy,  

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, 

že spáchal úmyslný přestupek proti KKVM, jeho majetku nebo proti některému z členů 

KKVM.  

 

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

Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.  

Článek 5 – práva a povinnosti členů 
 

 

1. Člen KKVM má právo zejména:  

a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných KKVM,  

b) zúčastňovat se členských schůzí a podávat na ní návrhy, podněty a stížnosti, právo hlasovat 

má člen starší 15 -ti let, 

c) být volen do orgánů KKVM má právo fyzická osoba starší 18 -ti let,  

d) volit do orgánů KKVM, právo volit orgány KKVM má člen starší 18-ti let, 

e) využívat zařízení KKVM dle ustanovení vnitřních předpisů, 

f) kdykoliv ze spolku vystoupit.  

 

2. Člen KKVM je povinen zejména:  

a) dodržovat stanovy a respektovat usnesení orgánů KKVM,  

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

c) řádně platit členské příspěvky, 

d) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy KKVM, ani jeho jednotlivých členů.  

 

3. KKVM má zejména následující práva:  

a) vysílat delegáty na sjezd MSKS podle stanoveného klíče,  

b) navrhovat kandidáty do orgánů MSKS,  

c) řídit se vlastními stanovami a dalšími vnitřními předpisy,  

d) provádět ve své kompetenci kárné řízení,  

e) předkládat návrhy, dotazy, žádosti, připomínky apod. orgánům MSKS,  

f) navazovat spolupráci s kynologickými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.  



Článek 6 – členské příspěvky 
 

  

1. Výši a způsob placení členských příspěvků stanovuje výbor KKVM a schvaluje členská 

schůze.  

 

2. Výše členského příspěvku je vždy stanovena na jeden kalendářní rok. 

 

3. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.   

 

4. V případech hodných zvláštního zřetele (sociální nouze, apod.) může na základě písemné 

žádosti výbor jednotlivé členy od placení členského příspěvku osvobodit. Osvobození 

od placení členského příspěvku platí vždy jen na daný kalendářní rok a neupírá členovi práva 

ani další povinnosti. 

 

5. Součástí členského příspěvku je i svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS.  

 

6. O placení mimořádného členského příspěvku rozhoduje členská schůze v případě mimořádné 

situace hodné zvláštního zřetele. 

O placení mimořádného členského příspěvku může rozhodnout i výbor a to i jen pro určitou 

skupinu členů. Tento příspěvek je však dobrovolný a jeho nezaplacení neubírá členovi práva 

ani povinnosti. 

Článek 7 – organizace a její orgány 
 

 

1. KKVM vzniká zápisem do spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně, na základě usnesení 

ustavující členské schůze, přijetím stanov a dalších předpisů, zvolením výboru a dalších orgánů 

KKVM.  

 

2. KKVM se řídí svými vlastními stanovami, které nemohou být v rozporu se stanovami MSKS.  

 

3. Orgány KKVM jsou:  

A) členská schůze jako nejvyšší orgán, 

B) výbor jako statutární orgán, ze členů výboru je zvolen předseda spolku.  

 

Pokud není dále stanoveno jinak, jsou orgány KKVM usnášeníschopné, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejich členů. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina řádných 

členů, je čekací doba 15 minut od zahájení schůze, poté je schůze usnášeníschopná. Platnosti 

rozhodnutí orgánů KKVM se dále vyžaduje jejich řádné svolání a souhlas většiny hlasů 

přítomných členů v době usnášení.  

Při hlasování, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 



 

A) Členská schůze  

Nejvyšším orgánem KKVM je členská schůze, která je svolávána podle potřeby výborem 

KKVM, nejméně však jedenkrát ročně. Požádá-li písemně alespoň jedna třetina registrovaných 

členů KKVM o svolání mimořádné členské schůze je výbor povinen svolat členskou schůzi do 

jednoho měsíce od převzetí žádosti kterýmkoliv členem výboru. 

Každý člen KKVM má jeden hlas.  

 

O konání členské schůze musí předseda členy informovat nejméně 30 dnů před jejím konáním 

a to vyvěšením oznámení o konání členské schůze na úřední desce KKVM nebo vyvěšením 

informace na webových stránkách spolku. Úřední deska je umístěna v Martinicích na cvičišti 

KKVM, pošta Velké Meziříčí, PSČ 594 01. Běh lhůty se vždy odvíjí od vyvěšení informace na 

úřední desce KKVM. 

Součástí oznámení o konání členské schůze musí být i navrhovaný program této členské schůze. 

 

O každém zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:  

a) datum a místo konání,  

b) kdo mu předsedal, 

c) přijatá usnesení,  

d) jaké případné činovníky členská schůze zvolila, 

e) výsledky hlasování,  

f) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

  

Přílohu zápisu tvoří presenční listina. Každý člen KKVM může nahlížet do zápisů ze zasedání 

členské schůze, a to po předchozí domluvě. Zápisy musí být doručeny do 20 dnů výboru 

KKVM, který je zveřejní na internetových stránkách KKVM.  

 

Členská schůze zejména:  

a) určuje hlavní zaměření činnosti,   

b) schvaluje plán činnosti,   

c) rozhoduje o změně stanov,  

d) volí a odvolává orgány KKVM,  

e) schvaluje zprávy orgánů o jejich činnosti,  

f) hodnotí činnost orgánů spolku i jejich členů,  

g) schvaluje způsob, plán a výsledek hospodaření,  

h) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků,  

i) volí delegáty na krajské konference MSKS,  

j) volí delegáty na sjezdy MSKS,  

k) rozhoduje o zrušení KKVM s likvidací nebo o jeho přeměně.  

 

 

 

 

 



B) Výbor  

Výbor KKVM je volen členskou schůzí KKVM na dobu 4 let. Výbor má lichý počet 3 až 7 

členů.  

Konkrétní počet členů výboru bude určen členskou schůzí. Výbor má vždy předsedu. Předsedu 

a ostatní funkce volí výbor ze členů výboru. Do výboru KKVM mohou být voleni jen členové 

KKVM starší 18 let. O formě volby výboru a počtu jeho členů rozhoduje členská schůze.  

 

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Výbor 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v době usnášení. V případě rovnosti 

hlasů, rozhoduje hlas předsedy.  

 

Výbor KKVM se schází podle potřeby, nejméně však 4x v roce. Tyto schůze svolává pověřený 

člen výboru. Součástí pozvánky na schůzi výboru je i předpokládaný program této schůze.   

Výbor KKVM rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému 

orgánu. Výbor řídí KKVM mezi členskými schůzemi a má právo rozhodovat o činnosti 

a finančních záležitostech KKVM v souladu s usneseními členské schůze.  

Výbor plní rozhodnutí členské schůze a odpovídá mu za svou činnost.  

Výbor zveřejňuje na internetových stránkách KKVM 1x ročně k poslednímu dni měsíce května 

zprávu o hospodaření za předchozí kalendářní rok. 

 

 

Výbor KKVM řídí její činnost mezi členskými schůzemi.  

K povinnostem výboru patří zejména:  

 organizovat a řídit zájmovou činnost spolku,  

 organizovat a řídit hospodářskou činnost,  

 spravovat majetek spolku, vést evidenci o hospodaření a podávat zprávu členské schůzi,  

 vést evidenci o členské základně,  

 vést evidenci o placení členských příspěvků,  

 navrhovat vnitřní předpisy spolku 

 svolává členskou schůzi nejméně 1x za 12 měsíců, 

 poskytovat předsednictvu MSKS nezbytné evidenční údaje o KKVM a členech KKVM, 

KKVM vede seznam členů, a to v listinné podobě. Zápisy a výmazy v seznamu členů 

KKVM budou provedeny bezodkladně poté, co tyto skutečnosti nastanou, a to v souladu s 

nastalými skutečnostmi. Seznam členů není veřejně přístupný,  

 hájit zájmy KKVM a členů KKVM prostřednictvím představitelů politických stran a hnutí 

v obecních zastupitelstvech. 

 

Výbor KKVM může jednat pouze o záležitostech, které podle stanov KKVM spadají do jeho 

působnosti.  

 

Pokud není dále stanoveno jinak, vyžaduje se pro platnost rozhodnutí výboru jejich řádné 

svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů v době 

usnesení.  

 



O každém jednání výboru KKVM se pořizuje zápis, a to do 10-ti  dnů od ukončení zasedání, 

který musí obsahovat:  

a) datum a místo konání  

b) kdo mu předsedal,  

c) přijatá usnesení,  

d) výsledky hlasování,  

e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,  

Přílohu zápisu tvoří prezenční listina.  

 

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke snížení počtu členů výboru KKVM může být na návrh 

předsedy KKVM na společném jednání výboru KKVM kooptován do výboru jiný člen KKVM. 

Takto však může být doplněna jen maximálně třetina členů výboru KKVM. Pokud předseda 

návrh na doplnění nepředloží, pracuje výbor ve sníženém počtu do nejbližší členské schůze, na 

které musí být počet členů doplněn na původní počet. Při vyšším počtu členů, které je třeba 

doplnit do výboru KKVM, musí být svolána členská schůze KKVM. Nový člen, případně 

členové výboru musí být zvoleni nadpoloviční většinou stávajících členů. 

 

Podpisové právo k finančním transakcím v rámci pokladní hotovosti KKVM a běžného účtu 

KKVM u peněžního ústavu má předseda a pověřený člen výboru.    

Účetní doklady podepisuje předseda a pověřený člen výboru. 

 

Kterýkoliv člen výboru jedná, zastupuje spolek navenek, podepisuje smlouvy a dohody jménem 

KKVM. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 20 tisíc 

Kč z účtu nebo pokladny spolku je vyžadováno schválení výborem spolku.  

Pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku. 

Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku.   

 

Článek 8 - zánik nebo zrušení 
 

 

Spolek může zaniknout nebo být zrušen: 

a) Rozhodnutím členské schůze.  

O případném dobrovolném zániku spolku rozhoduje členská schůze, a to souhlasem 

nadpoloviční většiny přítomných členů. Součástí rozhodnutí o zrušení spolku je i způsob 

naložení s likvidačním zůstatkem. 

 

b) Sloučením, fúzí či rozdělením. 

O zrušení spolku bez likvidace rozhoduje členská schůze, a to souhlasem nadpoloviční většiny 

přítomných členů. 

   

c) Rozhodnutím státních orgánů. 



 

Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní postavení KKVM řídí občanským 

zákoníkem v platném znění.  

Článek 9 – závěrečná ustanovení 
 

 

Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

Jakékoliv doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze. 

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi. 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.  

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2018 

 

 ZAKLADATELÉ: 

 

Lubomír Cink 

 

 

Ivona Bernatová 

 

 

Alena Vidláková 

 

 


