
Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních 
náhrad instruktorům 

Členská schůze Kynologického klubu Drahlečice – Rudná, z. s. konaná dne 
25. listopadu 2017 schválila pro rok 2018 tyto pravidla pro placení členských 
příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům. 
 
A) Členské příspěvky 
 

− členský příspěvek byl stanoven, a to takto: 
o roční příspěvek člena: 500,- Kč 
o mládež do 18 let a důchodci: 250,- Kč 

− v případě vstupu do klubu po 1.7. daného kalendářního roku se roční příspěvek 
krátí na polovinu. Nový člen je povinen členský příspěvek zaplatit nejpozději do 
jednoho měsíce po registraci. 

− dle stanov jsou všichni členové klubu povinni zaplatit členské příspěvky 
nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. 

 
B) Sankce 
 
Člen za každou neodpracovanou hodinu je povinen do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku zaplatit 200,- Kč. 
 
C) KURZY 
 

1) Mini školička – Výcvik základní poslušnosti pro malá plemena a 
nejmladší štěňata 
− platbou výcviku se účastník nestává členem klubu 
− platba za kurz Mini školička opravňuje účastníka navštěvovat v 

předplaceném období pouze tento výcvik a nic jiného 
− členové klubu mají přístup do tohoto kurzu zdarma 
− cena kurzu pro nečleny klubu je stanovena na 800,- Kč za 10 výcvikových 

hodin za jednoho psa. 
− zájemce o kurz je povinen zaplatit za kurz nejpozději před druhou 

výcvikovou lekcí. 
 

2) Školička – Výcvik základní poslušnosti 
− platbou výcviku se účastník nestává členem klubu 
− platba za kurz Školička - Výcvik základní poslušnosti opravňuje účastníka 

navštěvovat v předplaceném období pouze tento výcvik a nic jiného 
− členové klubu mají přístup do tohoto kurzu zdarma 
− cena kurzu pro nečleny klubu je stanovena na 800,- Kč za 10 výcvikových 

hodin za jednoho psa. 
− zájemce o kurz je povinen zaplatit za kurz nejpozději před druhou 

výcvikovou lekcí. 
 

3) Výcvik dospělých psů 
− platbou výcviku se účastník nestává členem klubu 
− platba za kurz Výcvik dospělých psů opravňuje účastníka navštěvovat v 

předplaceném období pouze tento výcvik a nic jiného 
− členové klubu mají přístup do tohoto kurzu zdarma 
− cena kurzu pro nečleny klubu je stanovena na 800,- Kč za 10 výcvikových 

hodin za jednoho psa. 

 1 



− zájemce o kurz je povinen zaplatit za kurz nejpozději před druhou 
výcvikovou lekcí. 

 
4) Agility 

− nečlenové klubu zaplatí za kurz 150,-Kč za jednoho psa za hodinový výcvik 
− členové klubu platí 50,- Kč za jednoho psa za hodinový výcvik 
− cena permanentky obsahující 10 předplacených výcvikových hodin je 

stanovena na 1500,- Kč, pro členy klubu 500,-Kč. 
− kurz se platí ihned na místě buď za 1 hodinu či zakoupením permanentky 
− platba za kurz Agility opravňuje účastníka navštěvovat v předplaceném 

období pouze tento výcvik  
 

5) Individuální výcvik 
− v případě požadavku psovoda je možné zajistit individuální hodinový výcvik 
− nečlenové klubu platí 300,-Kč za jednu absolvovanou hodinu a za jednoho 

psa 
 

6) Příprava na výstavu 
− kurz je určen jako jednohodinová příprava na výstavu 
− členové klubu mají kurz zdarma 
− nečlenové klubu platí 300,-Kč za jednu absolvovanou hodinu a za jednoho 

psa 
 
D) Celodenní intenzivní kurzy 

− kontaktní osoba (organizátor) tohoto kurzu je povinen zaplatit za pronájem 
areálu cvičiště a za využívání všech výcvikových pomůcek klubu za každého 
nahlášeného psa 100,-Kč za den. 

− Maximální výše za pronájem však činní 1000,- Kč za den bez ohledu na 
počet nahlášených psů 

 
E) Cestovní náhrady pro instruktory 

 
− V případě písemného požadavku instruktora a po předložení řádně a pravdivě 

vyplněného cestovního příkazu, budou instruktorovi následně proplaceny 
cestovní náhrady na dojíždění na cvičiště klubu za účelem lektorování řádně 
vypsaného kurzu, a to takto: 

− v případě použití osobního automobilu ve výši 5,- Kč za 1 km včetně 
amortizace. 

− v případě použití prostředků hromadné dopravy, budou proplaceny jízdenky, 
které budou přílohou cestovního příkazu. 

− Cestovní náhrady se proplácejí až po ukončení celého kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto pravidla schválila členská schůze dne 25. listopadu 2017 a nabývají účinnosti dnem 
1.1.2018. 
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