
Stanovy  J A P A N K L U B   z.s. 

V souladu s novým Občanským zákoníkem (dále jen NOZ), 

Číslo 89/2012 sbírky. 

Preambule 

J A P A N K L U B – zapsaný spolek je dobrovolnou, zájmovou odbornou společenskou a 

politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele, chovatele, přátele a milovníky 

plemene japan  chin s průkazem původu na území České Republiky. Respektuje řády ČMKU, 

FCI, a řídí se jimi. 

Článek I. 

Obecná ustanovení 

1. Název spolku: J A P A N K L U B, z.s. (dále jen Spolek) 

2. Sídlo Spolku: Jabloňová 9, 360 17 Karlovy Vary,  IČ:46768572 

3. Působnost : Česká republika 

4. Správní období : Kalendářní rok 

5. J A P A N K L U B z.s.  je právnickou osobou ve smyslu § 118-209 NOZ číslo 89/2012 Sb.  

6. Vznik: J A P A N K L U B z.s. vznikl dle platné legislativy, na základě platného právního 

předpisu. Spolek má právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. 

Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu a v souladu s obecně 

platnými předpisy. 

7. Za J A P A N K L U B, z.s. jedná a zastupuje jej navenek předseda výboru Spolku nebo na 

základě písemného zmocnění pověřený člen výboru Spolku. 

Článek II. 

Činnost Spolku 

- Cíleně zvyšovat genetickou a chovnou kvalitu plemene japan chin, a to jak z hlediska 

exteriéru, zdraví, tak povahových vlastností. 

- Zvyšovat odbornou a morální výchovu chovatelů plemene japan chin. 

- Vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti. 

- Důsledně prosazovat mezi chovateli vysokou morální a chovatelskou etiku. Zajišťovat 

vytváření klubových normativů a jejich dodržování.  

- Zajišťovat evidenční a dokumentační činnost potřebnou k chovu psů s PP. 

- Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí. 

- Kontrolu odchovů Spolkem. 

- Pořádání klubových a speciálních výstav a bonitací dle platných směrnic ČMKU. 

- Používat všechny dostupné prostředky k propagaci chovu čistokrevných psů. 

- Pořádání dalších akcí pro své členy např. semináře nebo chovatelská setkání. 



- Podporovat zákon na ochranu zvířat a spolupracovat s organizacemi tohoto zaměření. 

- Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností Spolku.  

- Spolek, může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

                                                     Článek III. 

                                               Členství ve Spolku 

            Členství ve Spolku, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů. 

Členství ve spolku je dobrovolné a na přijetí za člena není právní nárok.   

Členství řádné 

a) Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let bez ohledu na své občanství, 

národnost, názorové přesvědčení a politickou příslušnost. Osoba starší 15ti let a mladší 

18ti let, se může stát členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podmínkou 

členství ve Spolku je souhlas se stanovami Spolku a předpisy na ně navazující a zaplacení 

členského příspěvku ve stanovené výši na příslušné období společně s podáním přihlášky 

do Spolku. 

b) Řádným členem Spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR. 

Přijetí člena Spolku:  

Členství vzniká na základě souhlasu výboru Spolku. 

Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem Spolku členskou přihláškou, jejíž 

tiskopis mu bude na vyžádání vydán nebo je k dispozici ke stažení na klubovém webu. 

Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně na adresu určenou výborem 

Spolku nebo elektronicky spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Potvrzení 

o přijetí za člena Spolku vydává výbor Spolku v písemné nebo elektronické podobě. 

Výbor Spolku pak rozhodne o přijetí tohoto uchazeče za člena Spolku hlasováním nebo 

může výbor Spolku pro takové situace zplnomocnit předsedu výboru Spolku coby 

statutárního zástupce Spolku. 

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

Spolku a zpracování jeho osobních údajů k účelům pro vedení Spolkové evidence. 

a) Výbor Spolku je oprávněn nepřijmout přihlášku, a to zejména z důvodů předchozího 

vyloučení ze Spolku za chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům Spolku nebo 

jiného chovatelského klubu nebo známého jednání žadatele, které by mohlo vést k 

narušení soužití ve Spolku případně poškodit na veřejnosti jeho dobré jméno a 

oprávněné zájmy. 



b) Členství ve Spolku lze odmítnout i bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel 

písemně vyrozuměn. Předem uhrazený členský příspěvek bude vrácen. 

Čestné členství: 

a) Čestné členství může být uděleno na návrh člena Spolku významným osobnostem, 

zasloužilým členům Spolku a chovatelům. Čestné členství lze udělit i cizincům. Čestné 

členství schvaluje na návrh výboru Spolku členská schůze.  

b) Čestný člen Spolku nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako 

řádný člen. 

Práva člena spolku: 

- Zúčastňovat se jednání na členských schůzích Spolku. 

- Zúčastňovat se akcí pořádaných Spolkem. 

- Od věku 18-ti let volit a být volen do orgánů Spolku. 

- Aktivně se podílet na práci Spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi. 

- Využívat členských výhod dle pravidel daných Spolkem. 

- Podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu Spolku. 

- Být zejména prostřednictvím elektronické pošty a webu informován o činnosti Spolku. 

- Člen Spolku má právo požadovat na schůzích předložení zprávy o činnosti a hospodaření 

Spolku. 

- Každý člen Spolku se může při výkonu svých práv nechat zastoupit. Pro zastoupení na 

jednání členské schůze Spolku musí svému zástupci udělit zvláštní plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem. 

Povinnosti člena spolku: 

- Odpovědně dodržovat Stanovy platné řády a normativy Spolku, řády FCI a ČMKU.  
- Člen Spolku je povinen při chovu se řídit Zápisním řádem Spolku a navazujícími 

dokumenty. 
- Hradit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě (nejpozději do 15. února příslušného 

roku a odeslat kopii o zaplacení členských příspěvků se jménem, písemně na 
korespondenční adresu Spolku nebo elektronicky na e-mailovou adresu určenou 
výborem Spolku. 

- Pokud člen požádá o služby spojené s členskými právy v průběhu ledna a února, je 

povinen uhradit členský příspěvek před podáním žádosti. 

- Výši členského příspěvku stanoví výbor Spolku na daný kalendářní rok.  

- Členský příspěvek se hradí na bezhotovostně na účet Spolku pod variabilním symbolem 

uvedeným na webových stránkách Spolku. 

- Uhrazením se rozumí připsání peněz na účet Spolku. 

- Písemně oznámit změny související s členstvím ve Spolku /změna adresy, zrušení členství 

z vlastí vůle apod., výboru Spolku. 

- Prosazovat cíle a poslání Spolku výhradně v zájmu Spolku a na jejich uskutečňování se 

aktivně podílet. 



Seznam členů: 

Spolek vede seznam členů. Seznam členů vede místopředseda Spolku. Seznam členů Spolku 

je informačním systémem Spolku. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, titul, datum narození, 

bydliště, e-mail adresu, telefonní číslo. 

Zánik členství 

Členství ve Spolku zaniká: 

1. Dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze Spolku. 

2. Neobnovením členství, t.j. nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném 

Stanovami, ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro 

zaplacení uvedenou ve výzvě.  

3. Úmrtím člena. 

4. Zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů, a to 

z důvodů porušení Stanov, Zápisního řádu a normativů Spolku, řádů FCI a ČMKU, 

neplněním závazků z chovu vyplývajících (nevyhovující podmínky pro chov, špatné a 

neetické zacházení s chovanými zvířaty apod.). 

5. Poškozováním dobrého jména Spolku a zájmů Spolku svým jednáním na veřejnosti. 
6. Členství ve Spolku zaniká zrušením členství i v případě, že člen Spolku uchovní 

jedince, či odchová vrh plemene japan chin pod hlavičkou jiného klubu. 
7. V odůvodněných případech může výbor Spolku rozhodnout o obnovení členství ve 

Spolku i po termínu splatnosti příspěvků určených Stanovami. 

8. Člen neodpovídá za závazky a pohledávky Spolku, a proto nemá právo požadovat 

majetkové vypořádání.  

9. Spolek může člena vyloučit, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v 

přiměřené lhůtě nápravu nezjednal, ani po výzvě předsedy Spolku. Výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť 

závažnou újmu.  

Návrh na vyloučení člena ze Spolku musí být podán v písemné formě k rukám předsedy 

Spolku. Návrh musí obsahovat okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení.  

Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení 

seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.  

Tento bod neplatí v případě nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 

zvlášť závažnou újmu. 

O vyloučení člena Spolku rozhoduje statutární zástupce Spolku (dále jen předseda 

Spolku). Předseda Spolku vyrozumí o takové skutečnosti a svém rozhodnutí o vyloučení 

člena Spolku výbor Spolku. 



Rozhodnutí o vyloučení se vyloučenému členu doručí v písemné formě, a to buď 

elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku nebo 

doporučeným dopisem na adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku a v seznamu členů. 

Člen nemůže v případě, že se na adrese, kterou sdělil Spolku, nezdržuje, namítat, že mu 

rozhodnutí nebylo oznámeno, a to ani v případě nevyzvednutí e-mailové korespondence. 

Pokud vyloučený člen doručení zmaří tím, že písemnost odmítne převzít, je rozhodnutí 

považováno za doručené.  

Rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku nemá odkladný účinek. 

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

aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor Spolku. 

Ukončení členství dle bodů 4), 5), 6) a 9) je trvalé. Vyloučený člen se již nemůže ucházet o 

členství ve Spolku. Platí to i v případě, že člen naplnil důvody pro ukončení členství dle 

bodu 6) v době přerušení členství. 

Článek IV. 

Orgány  Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

1. Členská schůze Spolku (ČS) 

2. Předseda Spolku 

3. Výbor Spolku 

4. Dozorčí rada Spolku 

Členská schůze (ČS)   nejvyšší orgán Spolku. 

a) Volí výbor Spolku a Dozorčí radu (střídavě tak, že pětileté funkční období těchto 

orgánů není shodné). 

b) Schvaluje změny Stanov Spolku. 

c) Odvolává členy výboru Spolku a Dozorčí rady. 

d) Schvaluje zprávu o činnosti Spolku, zprávu o činnosti výboru Spolku a zprávu 

Dozorčí rady o hospodaření Spolku. 

e) Členskou schůzi (ČS)svolává k zasedání vždy předseda Spolku nebo místopředseda 

Spolku, případně předsedou pověřený člen výboru Spolku nejméně 1x za dva 

roky. Členská schůze ČS) se svolává písemnou pozvánkou na adresu bydliště nebo 

na e-mailovou adresu, uvedenou v seznamu členů Spolku, a to nejméně 15 dnů 

před jejím konáním. V pozvánce musí být uvedeno místo a čas zasedání a 

program jednání členské schůze Spolku.  



f) Předseda Spolku svolá zasedání ČS z podnětu 1/3 členů Spolku. Podnět 1/3 členů 

Spolku se podává písemně s uvedením důvodu svolání ČS Spolku, podpisem, 

adresou a datem narození těch, kteří se domáhají svolání ČS Spolku. 

g)  Nesvolá-li předseda Spolku zasedání ČS do 30-ti dnů od doručení podnětu, může 

ten, kdo podnět podal, svolat zasedání ČS Spolku na náklady Spolku sám. 

h)  Každý člen spolku má právo se účastnit zasedání ČS, má právo na informace, 

avšak s omezeními, uvedenými v ustanovení § 251 obč. zákoníku. 

i) Na členské schůzi (ČS) Spolku mohou hlasovat všichni členové Spolku starší 18.ti 

let. 

j) Každý z přítomných členů Spolku má 1 platný hlas, vyjma těch členů Spolku, kteří 

zastupují jiného člena Spolku na základě úředně ověřené plné moci. Takový člen 

Spolku disponuje počtem hlasů (1 + 2), který se rovná součtu počtu (maximálně 2 

hlasy) udělených plných mocí a jeho hlasu vlastního (1 hlas).  

Členská schůze(ČS) Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 

Spolku.  

Členskou schůzi (ČS) Spolku zahajuje vždy předseda Spolku nebo místopředseda Spolku. 

Osoba, která zahájila členskou schůzi ověří z prezenční listiny přítomných na ČS Spolku a zda 

je ČS Spolku schopna se usnášet. Dále postupuje dle jednacího řádu ČS, který je nedílnou 

součástí těchto stanov. 

Zasedání ČS Spolku může být odvoláno, či zrušeno způsobem, jakým bylo svoláno. 

Není-li ČS Spolku schopna se usnášet, svolá předseda Spolku náhradní ČS Spolku do 1 

měsíce ode dne původního konání. Na náhradním zasedání může ČS Spolku jednat jen o 

záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Tato náhradní ČS je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu 

musí být patrné, kdo zasedání svolal kdy a kde se konalo, kdo zasedání zahájil, kdo mu 

předsedal, koho volební ČS zvolila, jaká usnesení byla přijata a kdo a kdy zápis vyhotovil. 

Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis z ČS bude vždy zveřejněn na webových 

stránkách Spolku včetně zpráv funkcionářů výboru a hlavního poradce chovu Spolku. 

Předseda spolku 

Statutární orgán – statutárním orgánem Spolku je jeho předseda. Za Spolek jedná předseda 

Spolku, 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 2 /dva/pověření 

členové výboru Spolku a podepisují se tak, že připojí k názvu Spolku svůj podpis s uvedením 

údaje o své funkci. Předseda je volen a odvoláván výborem Spolku. Funkční období předsedy 

je 5-ti leté, může být volen opakovaně. Předsedovi Spolku náleží veškerá působnost, 

zastupuje Spolek ve všech záležitostech.  Je povinen dodržovat a prosazovat stanovy Spolku. 



Řídí schůze výboru Spolku, má právo udělit či odebrat slovo a v případě nutnosti může schůzi 

přerušit či vyloučit ze schůze člena, který znemožňuje její chod.  

Výbor Spolku  vykonává působnost členské schůze v době mezi jejími  zasedáními.  

Výbor je volen členskou schůzí Spolku v počtu 5 členů. Funkční období výboru je 5-ti leté. 

Členové výboru Spolku mohou kooptovat náhradní členy výboru Spolku, pokud počet členů 

výboru Spolku neklesl pod polovinu. Kooptovaný člen je členem výboru Spolku do doby 

členské schůze, která provede řádnou volbu nového člena výboru Spolku. Funkční období 

plyne každému členu výboru Spolku samostatně. Kooptovaný člen výboru Spolku má stejná 

práva a povinnosti jako člen řádně zvolený. 

 Činnost výboru Spolku 

Řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech věcech, které nespadají do kompetence členské 

schůze nebo Dozorčí rady. Je tvořen předsedou výboru, místopředsedou, ekonomem, 

pokladníkem a výstavním referentem. Předseda je vždy volen na prvním zasedání výboru 

Spolku. Jménem výboru jedná za Spolek předseda. Členství ve výboru je čestná funkce, za 

jejíž výkon nepřísluší odměna. Každý člen výboru Spolku má právo na náhradu nákladů 

spojených s výkonem funkce. Náklady jsou hrazeny z prostředků Spolku. Po dvakrát 

opakované absenci člena výboru Spolku na výborové nebo členské schůzi Spolku je člen 

výboru Spolku vyzván výborem Spolku k vysvětlení a zvážení setrvání ve funkci. V případě 

další následné absence je automaticky odvolán z funkce výboru Spolku. 

Ve výlučné působnosti a pravomoci výboru Spolku je schvalovat výši členských příspěvků, 

měnit a rušit Zápisní řád, Bonitační řád, které však musí být v souladu s řády FCI a ČMKU. 

Jmenuje a odvolává hlavního poradce chovu Spolku. Rozhoduje o přijetí členů Spolku. 

Zajišťuje archivaci písemností Spolku. Rozhoduje o odvolání vyloučeného člena Spolku. Může 

v naléhavých záležitostech rozhodovat oběžníkem, písemně nebo elektronickou poštou 

mimo schůzi. Výbor Spolku registruje a na nejbližší výborové schůzi řeší náměty, připomínky 

a případné stížnosti.  

Tyto stanovy připouští rozhodování výboru Spolku per rollam. Výbor Spolku je 

usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina členů výboru 

Spolku. Při rovnosti hlasů při rozhodování výboru je rozhodující hlas předsedy  Spolku. 

Prostřednictvím webových stránek Spolku informuje členy o všem zásadním aktuálním dění, 

o výsledcích klubových výstav a bonitacích. Připravuje program členských schůzí Spolku. 

Zajišťuje plnění usnesení členských schůzí Spolku. Provádí výběr vhodných rozhodčích 

exteriéru na klubové a speciální výstavy. Zajišťuje delegování rozhodčích k výstavám. 

Zajišťuje a organizuje konání klubových a speciálních výstav, bonitací a dalších chovatelských 

akcí. Zabezpečuje kontroly vrhů. Navrhuje a schvaluje adepty pro funkci rozhodčího pro 

plemeno zastřešené Spolkem. V mimořádných případech je výbor Spolku oprávněn provést 



nezbytné úpravy Spolkových řádů a normativů. Takové změny je výbor Spolku povinen včas 

vhodným způsobem a s odůvodněním zveřejnit.  

Článek V. 

Hospodaření spolku 

Hospodaření spolku:  

Spolek hospodaří s vlastním majetkem. 

Příjmy Spolku tvoří: 

a) Členské příspěvky. 

 b) Poplatky za služby členům i nečlenům, kterým Spolek poskytuje chovatelský servis. 

 c) Podíl poplatků za vystavení průkazů původu. 

 d) Podíl z kynologických akcí a akcí na propagaci plemene. 

 e) Sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy. 

Výdaje Spolku tvoří:  

a) Poplatky plynoucí z členství v ČMKU.  

b) Náklady spojené s činností výboru a dozorčí rady Spolku. 

 c) Náklady spojené s pořádáním kynologických akcí Spolku.  

d) Náklady spojené se správou internetových stránek Spolku. 

 e) Náklady spojené s propagací Spolku a plemene japan chin.    

Hospodaření Spolku bude vedeno dle platných zákonů a předpisů ČR. Za účelné hospodaření 

s prostředky zodpovídá ekonom, pokladník a výbor Spolku. Za své závazky ručí spolek do 

výše svého majetku. 

Článek VI. 

Dozorčí rada (dále jen DR) 

Dozorčí rada má kontrolní funkci. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena členskou schůzí na 

pětileté období. Volí ze svého středu předsedu a má právo ho odvolat. Zasedá minimálně 1x 

ročně. Členství v DR je neslučitelné s členstvím předsedy Spolku, výboru Spolku. DR sleduje 

činnost Spolku, hospodaření Spolku a provádí kontrolu těchto činností ( rozumí se kontrola 

evidence členské základny, kontrola evidence odchovů štěňat, kontrola plnění usnesení 

členské schůze a výboru Spolku, kontrola hospodaření atd.) 



Dozorčí rada je před zahájením kontrolní činnosti povinna toto písemně (možno i 

elektronickou formou) oznámit statutárnímu zástupci Spolku a to s uvedením termínu 

zahájení kontroly, konkrétní oblasti , na kterou bude kontrola zaměřena a požadavků na 

doklady, které chce ke kontrole předložit. Statutární zástupce Spolku je povinen požadované 

dokumenty zajistit ke kontrole a dále poskytovat součinnost s DR při provádění kontroly. 

Členové Dozorčí rady Spolku mohou v průběhu kontroly nahlížet do všech relevantních 

dokladů Spolku a požadovat vysvětlení od předsedy Spolku, členů výboru Spolku a členů 

Spolku   

 Výsledky kontrol je DR povinna vždy osobně  projednat se statutárním zástupcem Spolku, 

předložit mu písemnou zprávu o kontrole včetně návrhů na opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků, a to nejdéle do jednoho měsíce po ukončení kontroly. Tuto zprávu o provedené 

kontrole DR rovněž předkládá v uvedeném termínu na vědomí výboru Spolku. 

Členové dozorčí rady jsou povinni zachovat mlčenlivost o probíhajících a již ukončených  

kontrolách vůči třetím osobám a to až do doby, než zveřejní zprávu o kontrolní činnosti na 

nejbližším zasedání ČS. Třetím neoprávněným osobám nesmí sdělovat informace o 

probíhaných kontrolách, zejména pak nesmí předávat doklady ani jejich kopie třetím 

osobám. Toto ustanovení se netýká případů, kdy by DR zjistila skutečnosti, na které se 

vztahuje oznamovací povinnost orgánům činným v trestním řízení. Takové skutečnosti jsou 

pak povinni těmto orgánům bez prodlení oznámit  

 Předseda Dozorčí rady Spolku se může zúčastnit schůzí výboru Spolku s hlasem poradním. 

   Článek VII. 

     Zrušení Spolku: 

O ukončení činnosti Spolku a způsobu likvidace majetkové podstaty Spolku v souladu s 

obecně závaznými předpisy rozhoduje členská schůze svolaná předsedou Spolku pouze k 

tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení činnosti Spolku je zapotřebí souhlasu všech 

členů Spolku. Pro tento případ je vyloučené použití úředně ověřených plných mocí členů 

Spolku. 

      Článek VIII. 

                                                  Platnost Stanov  

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí   

J A P A N K L U B z.s. dne 27. 1. 2018     v Praze  

Stanovy musí být po schválení přeregistrovány u příslušného soudu ČR a změny 

oznámeny ČMKU. 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle Spolku a zveřejněny v úplném znění 

na webových stránkách JA P A N K L U B z.s.  

Stanovy budou rovněž zveřejněny ve veřejném rejstříku. 



 

 

 


