STANOVY
Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s.

Článek 1
Základní ustanovení

1.1

Název: Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z.s. (dále jen “svaz”, nebo SZBK ČR, z.s.)

1.2

Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

1.3

Působnost: Česká republika

1.4

IČ svazu: 47511851

1.5

Svaz je:
a)
dobrovolným otevřeným, zájmovým spolkem neziskového charakteru, organizujícím
kynologickou záchrannou činnost
b)
členem Sdružení sportovních svazů ČR ( dále jen SSS ČR) nebo jeho následnické
organizace,
c)
členem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a jejím prostřednictvím i
členem Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI),
d)
členem Mezinárodní organizace záchranných psů (dále jen IRO).
e)
kolektivním členem Českého červeného kříže (dále jen ČČK),
f)
součástí Integrovaného záchranného systému ČR (dále jen IZS ČR),
g) veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 občanského zákoníku

1.7

Svaz je právnickou osobou a jeho jménem jedná ve všech věcech prezident svazu a v jeho
nepřítomnosti viceprezident svazu, případně další osoby pověřené prezidiem.

1.8

SZBK ČR vznikl registrací u ministerstva vnitra dne 3. 4. 1991 a v souladu s §3045
občanského zákoníku je považován za spolek. Je od 1. 1. 2014 zapsán ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 2077.

1.9

Symbolika svazu je prapor (vlajka) a znak. Kruhový znak obsahující trojúhelník a kříž
záchranného systému, překryté hlavou záchranného psa. Po obvodu uveden plný název
spolku. Žlutý prapor (vlajka) je obdélníkového tvaru s ve středu umístěným kruhovým znakem.

Článek 2
Poslání
2.1

Svaz rozvíjí svoji činnost v rámci celé České republiky především pro potřeby praktického
využití při záchranných pracích jak v České republice, tak i jinde ve světě. Pro popularizaci
této činnosti zejména mezi mládeží organizuje i národní a mezinárodní akce sportovního
charakteru.

2.2

Pro nasazení svých psovodů do akcí vytváří svaz pohotovostní jednotku a trvale ji udržuje na
požadované odborné úrovni. Pohotovostní jednotka je podřízena vedoucímu, jmenovanému
prezidiem svazu.
Za tímto účelem svaz zejména:
a)
Aktivně spolupracuje s orgány Integrovaného záchranného systému České republiky
(dále jen IZS).
b)
Aktivně spolupracuje s Mezinárodní organizací záchranných psů IRO a Mezinárodní
kynologickou federací FCI.
c)
Aktivně spolupracuje s ČMKU.

Prostřednictvím Sdružením sportovních svazů ČR (SSS ČR) se hlásí k Chartě o sportu,
Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí.
e)
Vydává národní zkušební řád a další normativy související s výcvikem záchranných psů a
organizací výcvikových akcí.
f)
Zajišťuje zkoušky a soutěže celostátního charakteru, případně z pověření IRO akce
mezinárodního charakteru.
g)
Stanoví symboliku svazu.
h)
Hájí zájmy svých členů.
i)
Vydává pracovní knížky, které se stávají majetkem členů SZBK ČR. Pro nečleny SZBK
ČR vydává Výkonnostní průkaz nečlena SZBK ČR, v případě účasti na akcích SZBK ČR,
resp. při složení zkoušek.
j)
Stanoví podmínky jmenování rozhodčích, organizuje jejich doškolování a další odborný
růst.
k)
Deleguje rozhodčí na celostátní a mezinárodní akce v ČR a zahraniční akce.
l)
Pořádá celostátní a mezinárodní akce v ČR a akce z pověření IRO a FCI
m) Podle svých ekonomických možností buduje, provozuje a udržuje objekty a areály
sloužící k výcviku psů a jejich psovodů, jakož i k naplňování dalších cílů svazu.
n) Hájí zájmy svých členů navenek.
o) Snaží se získávat zejména mládež pro členství ve svazu a tyto mladé členy vychová pro
práci záchranářských kynologů.
p) Svaz a jeho pobočné spolky mohou vyvíjet i jinou vedlejší činnost, pokud neodporuje
poslání svazu a obecně platným předpisům.
d)

2.3

Svaz je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je přispívat vlastní činností
k dosahování obecného blaha a nabývat majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívat
své jmění k veřejně prospěšnému účelu ve smyslu ustanovení §146 občanského zákoníku.

2.4

Svaz usiluje o zápis statutu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Za tím účelem se
zavazuje splnit všechny podmínky stanovené příslušným právním předpisem.

2.5

Získá-li svaz status veřejné prospěšnosti zápisem do veřejného rejstříku, je Prezidium
oprávněno doplnit název svazu o údaj veřejné prospěšnosti svazu, aniž bude jinak změněn
název svazu.

2.6

Svaz organizuje školení, výcvik, soutěže, tábory a cvičení určená speciálně pro talentovanou
mládež. Touto činností zvyšuje všestrannou a odbornou připravenost mládeže pro možnost
budoucích praktických nasazení kynologů záchranářů.

Článek 3
Organizace svazu
3.1

Základním organizačním článkem svazu jsou pobočné spolky, Záchranné brigády kynologů
(dále jen ZBK), členěné dle územního uspořádání ČR; tj. krajů. ZBK jsou zřizovány v souladu
s §228 občanského zákoníku. Na území kraje může být ustavena pouze jedna ZBK. Brigádu
lze ustavit při minimálním počtu deseti členů.
Název pobočného spolku musí obsahovat slovní spojení „Záchranná brigáda kynologů“.
Název může být doplněn před nebo za tímto slovním spojením přívlastkem regionální
působnosti, např. Záchranná brigáda kynologů středočeského kraje nebo Středočeská
záchranná brigáda kynologů.

3.2

ZBK mají právní subjektivitu a ve své činnosti se řídí stanovami a dalšími navazujícími
normativy svazu a interními normativy ZBK. ZBK součinností jsou povinny naplňovat poslání,
cíle a úkoly definované článkem 2 těchto stanov.

3.3

Jménem ZBK jedná ve všech věcech vedoucí ZBK, který je statutárním zástupcem brigády, a
v jeho nepřítomnosti člen vedení ZBK, jím pro tento účel pověřený.

3.4

ZBK nejsou oprávněny poskytovat svým členům nebo třetím osobám jakoukoli formu zajištění
dluhu s výjimkou zajištění vlastního závazku.

3.4

ZBK mohou mít dále na území svého regionu nižší organizační složky - družstva bez právní
subjektivity. O jejich utvoření rozhoduje členská schůze ZBK. Tyto složky jsou povinny
koordinovat svoji činnost s ohledem na činnost ZBK a svazu. Rozhodnutí vedení ZBK jsou pro
ně závazná.

3.5

Orgány svazu tvoří:
a) Sjezd SZBK ČR.
b) Plénum SZBK ČR, které se skládá ze statutárních zástupců jednotlivých ZBK a prezidia.
c) Prezidium SZBK ČR, které je sedmičlenné. Prezidium je volené na sjezdu z přítomných
delegátů nebo delegátů, kteří předali prezidiu SZBK ČR před jednáním sjezdu SZBK ČR
písemný souhlas ke zvolení do funkce.
d) Členská schůze ZBK.
e) Vedení ZBK.
f)
Revizní komise SZBK ČR a revizní komise ZBK.

3.6

Orgány svazu mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné orgány (výcvikovou komisi,
kárnou komisi, pracovní komisi atd.), jakož i volit funkcionáře ve smyslu rozhodnutí prezidia.

3.7

Volební období všech orgánů (mimo pomocné, ty jsou jmenovány) je pětileté.

3.8

Kooptace členů orgánů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů,
s výjimkou revizních komisí, které nemohou kooptovat žádné členy. Členy revizních komisí
musí doplnit volbou výhradně orgán, který je volí (členská schůze ZBK, sjezd SZBK ČR).

3.9

Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání na úrovni ZBK provádět
členské schůze ZBK, na úrovni svazu mimořádný sjezd.

3.10

Rozhodování orgánů svazu:
a) Orgány svazu i ZBK jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů,
popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet pouze o
věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program byly
všem členům či delegátům řádně a včas oznámeny.
b) Pro schůze pléna, prezidia, revizních komisí a vedení ZBK je přítomnost nadpoloviční
většiny všech členů podmínkou usnášeníschopnosti.
c) Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo
delegátů s hlasem rozhodujícím.
d) Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán. Jde-li o volbu výkonných
orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.
e) Usnesení sjezdu, pléna a prezidia přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro
všechny orgány svazu a všechny členy svazu.
f) Usnesení členské schůze ZBK a usnesení vedení ZBK, přijatá v souladu se stanovami,
jsou závazná pro všechny členy ZBK
g) Hlasování členské schůze ZBK, prezidia SZBK ČR, pléna SZBK ČR a sjezdu SZBK ČR
jsou platná okamžitě, účinná však až při schválení usnesení příslušného orgánu.
h) S výjimkou sjezdu svazu, členské schůze ZBK mohou orgány SZBK ČR a orgány ZBK
rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Orgány SZBK ČR a
ZBK si jednoznačně stanoví prováděcí postup pro hlasování „per rollam“ tak, aby nebylo
zpochybnitelné. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předsedající příslušného
orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je
odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“
podepisuje předsedající příslušného orgánu. S výsledky hlasování „per rollam“ seznámí
předsedající všechny členy orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové
informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

3.11

O každém jednání orgánů SZBK ČR a ZBK se pořizuje zápis a usnesení. Výjimku tvoří
rozhodnutí „per rollam“, o nichž se však zápis provede na nejbližším zasedání příslušného
orgánu.

Článek 4
Sjezd SZBK ČR
4.1

Sjezd je nejvyšším orgánem SZBK ČR.

4.2

Sjezd svazu se koná vždy na konci pětiletého volebního období.

4.3

Mimořádný sjezd svazu může být svolán, požádá-li o to 1/3 krajských ZBK.

4.4

Mimořádný sjezd může rovněž svolat plénum, jestliže je třeba neprodleně řešit zásadní otázky
činnosti, přesahující jeho kompetence.

Článek 5
Jednání a pravomoci sjezdu
5.1

Sjezd jedná o všech zásadních otázkách spojených s činností, s organizační výstavbou a
hospodařením svazu.

5.2

Sjezdu je vyhrazeno:
a) Stanovení základních zásad činnosti svazu a jeho orgánů.
b) Hodnocení a schvalování činnosti jím zvolených orgánů.
c) Schvalování stanov a národního zkušebního řádu (NZŘ)
d) Volba členů prezídia a revizní komise svazu. Podrobnosti volby prezídia a revizní komise
stanoví volební řád sjezdu.

5.3

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat kterýkoliv organizační stupeň, nebo
orgán svazu. Usnesení o změně stanov je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto
stanov, to jest hlasy dvou třetin přítomných členů na sjezdu. O rozhodnutí o změně stanov
musí být pořízen notářský zápis.

Článek 6
Delegáti sjezdu
6.1

Delegáti sjezdu jsou voleni na členských schůzích ZBK podle klíče, schváleného plénem
svazu na návrh prezídia.

6.2

Program jednání sjezdu svazu, písemné návrhy normativů (jednací řád, volební řád)
předkládané prezidiem včetně návrhu kandidátů na volbu členů prezidia svazu a revizní
komise svazu, musí být zaslány delegátům sjezdu písemně nejméně 30 kalendářních dnů
před termínem konání sjezdu.

Článek 7
Plénum svazu
7.1

Plénum svazu je nejvyšším orgánem svazu v období mezi sjezdy, nepřísluší mu rozhodovat
ve věcech, které jsou čl. 5.2 vyhrazeny sjezdu.

7.2

Plénum svazu je složeno ze statutárních zástupců všech krajských ZBK a prezidia.

Statutárního zástupce může zastupovat jím pověřený náhradník s hlasem
rozhodujícím.

7.3

Zasedání pléna se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

7.4.

Plénu je vyhrazeno:
a) Schvalování klíče pro volbu delegátů na sjezd, který mu předkládá prezidium.
b) Schvalování rozpočtu svazu na kalendářní rok.
c) Základní výklad stanov.
d) Rozhodnout o kárném opatření a případném odvolání člena SZBK ČR, proti němuž je
kárné opatření vedeno.
e) Schvalování přidělování prostředků svazu jednotlivým brigádám podle kritérií navržených
prezidiem svazu.

7.5.

Plénum svazu schvaluje zprávu o činnosti svazu a jeho hospodaření za uplynulý kalendářní
rok do 31.3. následujícího roku.

Článek 8
Společná ustanovení pro sjezd a plénum
8.1

Plénu i sjezdu je společně vyhrazeno:
a) Schvalování normativů SZBK ČR, jejich změn a doplňků, vyjma stanov SZBK ČR a NZŘ.
Normativy SZBK ČR a jejich doplňky nesmí být v rozporu se stanovami SZBK ČR a
obecně závaznými předpisy.
Toto ustanovení je společné z důvodu možnosti reagovat v období mezi sjezdy na případné
změny legislativy a zkušebních řádů FCI, IPOR aj.

Článek 9
Prezidium svazu
9.1

9.2

Prezidium svazu je výkonným orgánem svazu v období mezi sjezdy a plény svazu, které
rozhoduje o všech záležitostech svazu, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami
vyhrazeny do působnosti sjezdu (čl. 5.2) nebo revizní komise.
Prezidium svazu je sedmičlenné a obsahuje následující funkce, které jsou volené sjezdem:
prezidenta, viceprezidenta, výcvikáře, zástupce pro zahraniční styk a tři členy bez udání
funkce.

9.3

Zasedání prezidia se koná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

9.4

Prezidium:
a) Svolává sjezd a připravuje podklady pro jeho jednání.
b) Předkládá sjezdu ke schválení program sjezdu, návrhy hlavních normativů (jednací řád,
volební řád).
c) Zajišťuje finanční prostředky pro činnost svazu.
d) Připravuje návrh rozpočtu svazu na nadcházející kalendářní rok a předkládá jej vždy ke
schválení plénu.
e) Připravuje zprávu o činnosti svazu a jeho hospodaření za uplynulý kalendářní rok a
předkládá ji plénu.
f) Vydává rozhodnutí v rozsahu svých pravomocí.
g) Projednává návrhy pomocných orgánů.
h) Jmenuje reprezentaci svazu podle klíče schváleného plénem.
i)
Zajišťuje účast na záchranných akcích.
j)
Zajišťuje svazové akce dle plánu činnosti, včetně akcí pořádaných z pověření IRO, FCI a
IZS.
k) Deleguje své zástupce na jednání s jinými orgány či organizacemi.
l)
Jmenuje své zástupce do mimo svazových orgánů a odvolává je.
m) Připravuje a předkládá plénu SZBK ČR návrhy na změny řádů, normativů SZBK ČR,
jejich změn a doplňků.
n) Hospodaření s majetkem svazu a jeho správa. V rámci této působnosti potom zejména
rozhodování o přidělení prostředků svazu jednotlivým ZBK.

o)

Rozhoduje o přidělení finančních prostředků svazu na výcvik a akce mládeže získaných
z jiných zdrojů, než vlastní činností. Dohlíží nad řádným a účelným využitím a zodpovídá
za jejich řádné vyúčtování příslušným organizacím a státním orgánům.

Článek 10
Společná ustanovení pro plénum a prezidium
10.1

Za svoji činnost, i za činnost orgánů jimi ustanovených, odpovídají sjezdu a předkládají mu
zprávy o činnosti a hospodaření.

10.2

Zasedání pléna i prezidia svolává prezident. Mimořádné zasedání pléna nebo prezidia musí
být svoláno nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to alespoň polovina členů příslušného
orgánu.

10.3

Všechny funkce v plénu a prezidiu svazu jsou dobrovolné a neplacené. Jeho členové mohou
plénum a prezidium požádat o úhradu nákladů, které byly s výkonem funkce prokazatelně
spojeny.

Článek 11
Revizní komise
11.1

Revizní komisi svazu volí sjezd. Revizní komisi ZBK volí členská schůze ZBK. Revizní komise
svazu je pětičlenná, nejméně však tříčlenná, ze svého středu si volí svého předsedu.
Předseda revizní komise má právo zúčastňovat se jednání výkonného orgánu na své úrovni a
to s hlasem poradním. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném
orgánu daného a nižšího organizačního stupně.

11.2

Revizní komise kontroluje veškerou činnost příslušného výkonného orgánu, zejména
dodržování stanov a dalších normativů, plnění přijatých usnesení a hospodaření příslušného
organizačního stupně. Dle schváleného plánu provádí revizní komise svazu i revize v ZBK. V
rámci své působnosti upravené zákonem a těmito stanovami revizní komisi, resp. jejím
členům přísluší zejména:
- nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti svazu;
- kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy svazu;
- kontrolovat, zda činnost svazu a organizačních stupňů se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy, těmito stanovami a pokyny orgánů svazu;
- přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrku,
- účastnit se zasedání všech orgánů svazu a seznamovat je s výsledky své kontrolní činnosti;

11.3

Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.

11.4

Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob
nápravy. Výkonné orgány svazu jsou povinny učinit vhodná opatření k nápravě a to ve lhůtě
stanovené revizní komisí.

11.5

Revizní komise je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Revizní komise rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen revizní
komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 12
Členská schůze ZBK
12.1

Členská schůze ZBK je nejvyšším orgánem ZBK a je svolávána vedoucím ZBK nejméně
jedenkrát ročně.

12.2

Požádá-li o to nejméně polovina členů ZBK, musí vedení svolat mimořádnou schůzi a to ve
lhůtě do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti členů o její svolání. Není-li svolána do
uvedené lhůty, požádají členové o její svolání prezidium svazu.

12.3

Členská schůze zejména:
a) Schvaluje plán a výsledky činnosti ZBK.
b) Schvaluje plán a výsledky hospodaření ZBK.
c) Projednává a schvaluje zprávy o činnosti vedení a revizní komise ZBK.
d) Volí a odvolává členy vedení a revizní komise ZBK, stanoví počet členů vedení.
e) Volí delegáty na sjezd SZBK ČR.
f)
Rozhoduje o přijetí, zrušení členství člena ZBK, rozhoduje o odvolání člena ZBK proti
rozhodnutí vedení ZBK.
g) Je oprávněna zrušit rozhodnutí vedení ZBK.
h) Stanoví výši členských příspěvků.
ch) Schvaluje interní normativy ZBK, jejich změny a doplňky. Schválené normativy ZBK a
jejich doplňky nesmí být v rozporu se stanovami SZBK ČR (schválenými sjezdem SZBK
ČR) a jinými normativy svazu (vydanými prezidiem SZBK ČR nebo plénem SZBK ČR
nebo sjezdem SZBK ČR). Interní normativy ZBK smí stanovy svazu doplňovat, ale nesmí
měnit význam jednotlivých ustanovení, např. mohou rozšířit, upřesnit podmínky pro
přijímání členů. Interní normativy ZBK nesmí být v rozporu s obecně závaznými
předpisy.

Článek 13
Vedení ZBK
13.1

Vedení ZBK je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o běžných
otázkách spojených s činností brigády, zejména v oblasti výcviku a zajišťování akceschopnosti
pohotovostní jednotky, dále pak v oblasti hospodaření, přijímání čekatelů, vystoupení členů ze
ZBK a přestup do jiné ZBK, popř. povolení hostování člena v nebo z jiné ZBK, navrhování
zrušení členství, stanovení výše poplatků z účastí na akcích pořádaných ZBK.

13.2

Vedení ZBK má povinnost zodpovědně projednávat zprávy revizní komise, zaujímat k nim
stanovisko a činit potřebná opatření. Nesouhlasí-li vedení ZBK se závěry revizní komise a
nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, musí vedení ZBK svolat členskou schůzi ZBK a to ve
lhůtě jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.

Článek 14
Členství
14.1

Členem svazu se prostřednictvím některé ZBK může stát každá osoba žijící a trvale bydlící na
území ČR, která souhlasí s posláním a s úkoly svazu.

14.2

Občan, žádající o přijetí za člena musí vyplnit přihlášku a splnit podmínky čekatele. Čekatel
nemá práva člena ZBK a může být čekatelem pouze v jedné ZBK.

14.3

O přijetí za člena svazu rozhoduje členská schůze ZBK na návrh vedení ZBK na základě
písemné přihlášky a splnění podmínek pro čekatele, zakotvených v normativech svazu a popř.
ZBK.

14.4

Pokud žadatel o členství nedosáhl v den projednávání přihlášky 18ti let, musí souhlas s jeho
členstvím písemně potvrdit jeho zákonný zástupce. Pro neplnoletého člena pak platí některá
omezení, vyplývající z povinnosti vedení ZBK zajistit jeho bezpečnost při výcviku a akcích,
jichž se zúčastňuje. Pro tyto členy platí striktní zákaz účasti na praktických nasazeních.

14.5

Za mimořádné zásluhy o činnost svazu či v záchranné kynologii může Prezidium udělit čestné
členství v SZBK ČR. Za mimořádné zásluhy o činnost v ZBK může ZBK udělit čestné členství
v ZBK. Čestný člen SZBK ČR a ZBK má stejná práva jako řádný člen, avšak je osvobozen od
členských poplatků a povinnosti aktivních účastí na akcích ZBK a SZBK ČR.

14.5

Svaz vede neveřejný seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. U členů se
vedou údaje v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.

14.6

Způsoby zániku členství:
a) vystoupením,
b) zrušením členství,
c) vyloučením,
d) úmrtím.

14.7

Každý člen může kdykoliv ukončit své členství (vystoupit ze ZBK a SZBK ČR) písemným
prohlášením, které doručí vedení své ZBK (za vystoupení se nepočítá přestup do jiné ZBK,
jehož podmínkou je předběžný souhlas ZBK, do níž chce člen přestoupit).

14.8

Zrušení členství přichází v úvahu, neplní-li člen své členské povinnosti (viz čl. 15.2). Mezi
členské povinnosti patří zejména placení členských příspěvků a aktivní účast na akcích
pořádaných ZBK.
- Pro nezaplacení členských příspěvků je přikročeno, po uplynutí 30 kalendářních dnů
od termínu stanoveného vedením ZBK pro jejich zaplaceni, ke krokům vedoucím ke zrušení
členství. Vedení ZBK si však před tím ověří, nejedná-li se o případ, kdy člen ZBK nemůže z
objektivních příčin příspěvky zaplatit (náhlé onemocnění, pobyt mimo ČR atd.). V takovém
případě vedení ZBK návrh na zrušení členství členské schůzi nepředloží.
- Pokud se člen ZBK nezúčastňuje akcí pořádaných ZBK, může vedení ZBK
navrhnout členské schůzi ZBK zrušení členství tohoto člena.

14.9

O vyloučení člena ze svazu rozhoduje členská schůze příslušné ZBK na základě kárného
opatření. Postup kárného šetření je stanoven v čl. 16 stanov.

Článek 15
Práva a povinnosti členů
15.1

Člen má právo:
a) Volit a být volen do orgánů svazu od 18-ti let věku.
b) Stát se členem libovolné ZBK, avšak nemůže být členem více ZBK současně.
c) Současně s přijetím za člena SZBK ČR a získáním kvalifikace psovoda obdržet pracovní
knížku.
d) Získat po splnění předepsaných podmínek další vyšší kvalifikace.
e) Zúčastňovat se svazových akcí.
f)
Hostovat v jiné ZBK. Hostující člen není zbaven všech práv a povinností v mateřské ZBK.
f)
Podávat návrhy členské schůzi ZBK.
g) Být informován o činnosti a hospodaření svazu a na svém stupni začlenění do SZBK ČR
o činnosti a hospodaření ZBK.
h) Používat prostředky, zařízení a další majetek svazu a ZBK, a to v souladu s vnitřními
pravidly a normativy svazu a ZBK.

15.2

Člen je povinen:
a) Jednat vždy čestně v souladu s posláním a úkoly svazu a řídit se jeho stanovami a
dalšími normativy.
b) Mít platné úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody občanů.

c)
d)
e)
f)

Při zamýšleném přestupu do jiné ZBK toto řádně projednat s vedením brigády, z níž
odchází a s vedením brigády, do níž hodlá přestoupit.
Ve stanoveném termínu zaplatit členské příspěvky. Termín úhrady členských příspěvků
stanoví ZBK a termín příspěvků ZBK do SZBK ČR stanovuje prezidium svazu.
Aktivně se zúčastňovat činnosti své ZBK.
V případě členství v dalších záchranářských organizacích, zabývajících se výcvikem
záchranných psů, o tom informovat vedoucího své ZBK.

Článek 16
Kárná opatření
16.1

Kárná opatření jsou ukládána orgány uvedenými v odst. 16.2 pouze v prokázaných
případech porušení stanov a ostatních normativů SZBK ČR (kárné provinění). Kárná opatření
musí být ukládána uvážlivě. Při rozhodování o tom, jaké kárné opatření má být uloženo, je
nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Je nutno objektivně zjistit skutkový stav a
dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
Podle závažnosti provinění lze uložit:
a) písemné napomenutí
b) dočasné pozastavení činnosti na dobu od 6 měsíců do 5 let
c) vyloučení ze ZBK a SZBK ČR.

16.2

Návrhy na kárná opatření může podávat vedení ZBK nebo prezidium SZBK ČR. Kárná
opatření projednává kárná komise ZBK, jmenovaná vedením ZBK nebo kárná komise svazu,
jmenovaná prezidiem SZBK ČR. Vedení ZBK i prezidium SZBK ČR nemusí kárné komise
jmenovat, mohou vykonávat jejich funkci sami, např. z důvodu nedostatku členů vhodných pro
jmenování. V případě, že člen, proti němuž je navrženo kárné opatření, požaduje jmenování
nezávislé kárné komise, musí vedení ZBK, popř. prezidium SZBK ČR jmenovat alespoň 3
člennou kárnou komisi. O vyloučení člena ZBK však může rozhodnout pouze členská schůze
ZBK na návrh vedení ZBK nebo na návrh prezidia SZBK ČR. O vyloučení ZBK může
rozhodnout jen sjezd SZBK ČR na návrh prezidia SZBK ČR, schválený plénem SZBK ČR.

16.3

Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření upustit,
pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.

16.4

Návrh na kárné opatření s uvedením data konání projednávání kárného provinění doručí
kárná komise (vedení ZBK, prezidium SZBK ČR) kárně obviněnému (člen – fyzická osoba
nebo ZBK) alespoň 30 kalendářních dní před navrženým termínem projednávání. V pozvání k
projednávání kárného provinění musí být kárně obviněný upozorněn na následky
bezdůvodného nedostavení se k jednání. Nedostaví-li se kárně obviněný, který byl řádně
pozván ke kárnému řízení bez řádné omluvy, může kárná komise (vedení ZBK, prezidium
SZBK ČR, plénum SZBK ČR) jednat a rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Pokud kárně
obviněný se nemůže na jednání dostavit z vážných důvodů (např. prokazatelná nemoc), kárná
komise stanoví nový přiměřený termín jednání, pokud kárně obviněný požaduje se jednání
osobně zúčastnit.

16.5

Každý člen, kárně obviněný, má právo:
a) vyjádřit se k návrhu na zahájení kárného řízení,
b) nahlížet do kárného spisu a činit si z něho výpisy,
c) účastnit se jednání před kárnou komisí (vedením ZBK, prezidiem SZBK ČR, plénem
SZBK ČR), klást otázky svědkům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a během řízení
se vyjadřovat k věci samotné
d) podávat opravný prostředek k soudu proti rozhodnutí kárné komise (vedení ZBK, prezidia
SZBK ČR, pléna SZBK ČR) v případě, že již podle stanov nelze řádný opravný
prostředek podat.

16.6

Každý člen SZBK ČR má právo se odvolat proti uložení kárného opatření k vyššímu orgánu.
Proti kárnému opatření, uloženém ZBK, se může člen odvolat k členské schůzi ZBK a následně
k prezidiu SZBK ČR. Proti kárnému opatření uloženým nebo potvrzeným prezidiem SZBK ČR

má právo se člen SZBK ČR odvolat k plénu SZBK ČR. Rozhodnutí pléna SZBK ČR je
konečné.
16.7

Odvolání se podává písemnou formou k vyššímu orgánu, než který o kárném opatření rozhodl,
a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí, které se doručuje výhradně
písemnou formou. Odvolání podané opožděně kárná komise (vedení ZBK, prezidium SZBK
ČR, plénum SZBK ČR) zamítne.

16.8

Pravomocné rozhodnutí kárné komise (vedení ZBK, prezidia SZBK ČR, pléna SZBK ČR) může
prezidium SZBK ČR, popř. plénum SZBK ČR z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu zrušit,
bylo-li vydáno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo normativy
SZBK ČR. Zrušení může učinit jen do tří měsíců od právní moci rozhodnutí.

16.9

Kárné opatření nabývá právní moci dnem doručení kárně obviněnému. V případě nevyzvednutí
rozhodnutí o kárném opatření, je považováno za doručené dnem předání poštovnímu úřadu.
Kárné opatření nabývá odkladného účinku, jestliže bylo podáno řádné odvolání.

Článek 17
Hospodaření svazu
17.1

Finanční zdroje svazu tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) dotace – granty,
c) sponzorské dary od fyzických či právnických osob,
d) příjmy z pronájmů nebytových prostor a majetku svazu,
e) zisk vytvořený vedlejšími činnostmi svazu.

17.2

ZBK jsou hospodářsky a finančně zcela samostatné. Prostředky svazu jsou jednotlivým
brigádám přidělovány podle kritérií navržených prezidentem svazu a schválených prezidiem,
popř. plénem svazu. Za čerpání finančních prostředků, jejich řádné využití a vyúčtování
odpovídá prezident svazu. Za průběžnou kontrolu odpovídá revizní komise svazu. Na úrovni
ZBK za toto odpovídá vedoucí ZBK a kontrolu provádí revizní komise ZBK.

17.3

Při hospodaření s finančními prostředky jsou jak prezidium, tak i ZBK povinny dodržovat
obecně platné právní normy a předpisy svazu.

17.4

Prezidium a ZBK musí zejména dodržovat podmínky a pravidla pro čerpání prostředků pro
výcvik a akce určené pro mládež, poskytnuté z prostředků MŠMT, SSS a jiných organizací a
státních orgánů. Odpovídají za jejich řádné a včasné vyúčtování.

17.5

Členové svazu neodpovídají za závazky svazu ani jeho organizačních složek. Svaz
neodpovídá za závazky ZBK a ZBK neodpovídají za závazky svazu.

17.6

Jednotlivé organizační články svazu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

17.7

Plány, rozpočty, vyúčtování a zápisy z jednání orgánů SZBK ČR jsou všem členům k
nahlédnutí.

17.8

Svaz a jeho pobočné spolky (ZBK) mohou vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání
svazu a obecně platným předpisům.

Článek 18
Majetek svazu a majetek ZBK
18.1

Majetek, který po svém vzniku získal svaz, je majetkem svazu.

18.2

Majetek, který po svém ustavení získaly ZBK , je majetkem ZBK.

18.3

Veškerý majetek svazu a ZBK podléhá každoroční kontrolní inventarizaci.

18.4

K likvidaci majetku svazu může dojít pouze při zániku svazu a o způsobu likvidace rozhoduje
tentýž sjezd, který rozhoduje o zániku svazu.

18.5

K likvidaci majetku ZBK může dojít pouze při zániku brigády a k němu může dojít pouze
rozhodnutím členské schůze ZBK, která rozhodne o způsobu likvidace majetku a stanoví
způsob a termín předání svazového majetku určeným zástupcům prezidia svazu.

Článek 19
Podmínky zániku svazu a ZBK
19.1

O zániku svazu rozhoduje sjezd, jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech delegátů s
hlasem rozhodujícím

19.2

Svaz může také zaniknout až zánikem poslední ZBK.

19.3

ZBK může zaniknout rozhodnutím členské schůze ZBK, jestliže se tak usnese dvoutřetinová
většina všech jejích členů.

19.4

ZBK může také zaniknout, jestliže stav její členské základny klesne pod stanovený minimální
počet (10 členů) a tito členové se zánikem jednomyslně souhlasí.

Článek 20
Závěrečná ustanovení
20.1

Stanovy byly schváleny sedmým řádným sjezdem Svazu záchranných brigád kynologů České
republiky, z.s., ve Chbanech dne 30. 4. 2016.

20.2

Tímto dnem zaniká platnost předchozích stanov, jejichž poslední změna byla MV ČR vzata na
vědomí dne 30. 4. 2011, č. j. VS/1-6050/91-R.

20.3

Úpravy, doplňky a změny má právo provádět pouze sjezd SZBK ČR. Stanovy jsou uloženy
v platném znění ve spolkovém rejstříku ve sbírce listin.

Ve Chbanech dne 30. 4. 2016

Prezident SZBK ČR, z.s.: Ing. Helena Šabatová

