
STANOVY 

 

Mondioring klubu ČR, z.s. 
 

I. 
 

Název:               Mondioring klub ČR, z.s. (dále jen MK ČR) 

 

Působnost:        MK ČR působí na území České republiky 

 

Sídlo, adresa:   Pňovice 256, 784 01, okr. Olomouc 

 

  

 

II. 
 
Charakteristika MK ČR: 

MK ČR je dobrovolným, otevřeným, zájmovým, sportovním a politicky nezávislým sdružením. 

Sdružuje ve svém středu občany – kynology – se zájmem o tento druh sportovní činnosti v souladu 

s posláním FCI. Na tomto základě organizuje sportovní výcvik psů podle mezinárodního zkušebního 

řádu FCI Mondioring v České republice a metodicky jej řídí. Umožňuje svým členům účast na akcích 

pořádaných Mondioring klubem ČR na území ČR a také na soutěžích podle ZŘ v jiných státech. MK 

ČR je právnickou osobou. Sídlo MK ČR se mění na adresu bydliště předsedy klubu vždy automaticky 

po zvolení nového předsedy MK ČR, případně po jeho změně trvalého pobytu    
 

III. 
 
Vznik členství v MK ČR: 

1) Členem MK ČR se může stát občan ČR, jakož i občané jiných států 

2) Minimální věková hranice pro členství je dovršení 15-ti let, přičemž u osob mladších 18-ti let 

musí být písemný souhlas jeho zákonného zástupce 

3) O přijetí za člena MK ČR rozhoduje výbor MK ČR nebo členská schůze MK ČR na základě 

písemné přihlášky. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 

30-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí a to k výboru MK ČR. O odvolání 

s konečnou platností rozhoduje členská schůze MK ČR 

4) Členství začíná po souhlasu výboru či členské schůze MK ČR a zaplacení členského 

příspěvku 
 

IV. 

 
Zánik členství v MK ČR: 

1) Členství zaniká úmrtím člena 

2) Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z MK ČR 

3) Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a ve stanoveném termínu 

4) Při hrubém porušení klubových předpisů. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze MK 

ČR s konečnou platností. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemnou formou a doručeno do 

vlastních rukou 

5) Člen, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být z MK ČR vyloučen 

 

 

 

 

 



V. 

 

 

Práva a povinnosti členů MK ČR: 
1) Právo účastnit se akcí pořádaných MK ČR 

2) Právo hlasovat o všech projednávaných záležitostech  

3) Právo předkládat návrhy a podněty k činnosti MK ČR 

4) Povinnost dodržovat stanovy a jiné klubové předpisy 

5) Právo volit a být volen do orgánů MK ČR, je-li člen starší 18-ti let 

6) Povinnost platit členský příspěvek a to ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí 

 

VI. 
 

Orgány MK ČR: 

1) Členská schůze: 

– je nejvyšším orgánem MK ČR a rozhoduje o všech zásadních otázkách v činnosti klubu 

– navrhuje a schvaluje členy výboru 

– navrhuje a schvaluje členy revizní komise 

– projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu, výboru a revizní komise 

– projednává a schvaluje plán činnosti klubu na příští období 

– projednává a schvaluje použití finančních prostředků klubu 

– členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Členskou schůzi svolává 

výbor MK ČR a to nejméně 1 x za rok písemnými pozvánkami (nebo e-mailem) nejméně 15 

dnů předem 

– stanovuje výši a termín platby členských příspěvků v MK ČR potřebných pro činnost MK ČR 

 

2) Výbor: 

- je výkonným orgánem MK ČR v době mezi členskými schůzemi 

- je volen členskou schůzí na dobu maximálně čtyř let 

- je minimálně tříčlenný (předseda, jednatel, pokladník) a o jeho dalších členech rozhoduje 

členská schůze 

- řídí se usneseními členské schůze a za svou činnost se rovněž zodpovídá členské schůzi 

- stanovuje výši poplatků z účasti na akcích pořádaných MK ČR 

- jménem MK ČR jedná předseda, jakožto statutární orgán, případně jiný pověřený člen 

 

3) Revizní komise: 

- je volena členskou schůzí na dobu maximálně čtyř let a je tříčlenná 

- členství v revizní komisi MK ČR je neslučitelné s členstvím ve výboru MK ČR 

- předseda revizní komise, popř. jiný člen revizní komise, má právo se účastnit schůzí výboru 

MK ČR s hlasem poradním 

- revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a 

hospodaření MK ČR 

- za svou činnost se zodpovídá členské schůzi 

- zjistí-li revizní komise nedostatky v činnosti či hospodaření, navrhuje způsob nápravy a 

výkonné orgány klubu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené revizní 

komisí 
 

VII. 
 
Hospodaření MK ČR: 

Řídí se obecně normami a předpisy platnými na území ČR. MK ČR hospodaří podle vlastního 

rozpočtu. 

O použití finančních prostředků rozhoduje členská schůze, za hospodaření zodpovídá výbor a ten je 

kontrolován revizní komisí. 



 

VIII. 
Zdroje příjmů MK ČR: 

Základními zdroji jsou členské příspěvky, dary apod. 

 

IX. 

Závěrečné ustanovení: 
Tyto Stanovy MK ČR jsou závazné pro všechny členy Mondioring klubu ČR. 

 

 


