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Stanovy 
Právnická osoba zabývající se zájmovým chovem ušlechtilých koček: 

Panama Cat Club , z.s. 

Studénka - Butovice, Budovatelská 547, PSČ 742 13 

 

 

1) Název Spolku 

Panama Cat Club , z.s. 

2) Sídlo Spolku 

 Studénka - Butovice, Budovatelská 547, PSČ 742 13 

3) Účel spolku 

-je chov ušlechtilých koček, zvyšování odborné úrovně chovatelů 

výměnou zkušeností, chovatelskými besedami, školeními                    

zkušenými veterináři, genetiky, včetně mladých chovatelů, 

- vedení plemenných knih všech chovatelských plemen ušlechtilých 

koček a zajištění vydávání rodokmenů 

4) Členství ve spolku 

a) Členství ve spolku je dobrovolné. 

b)Přihlášku do spolku projedná a schválí valná hromada 

c)Členství vzniká schválením valné hromady a zaplacením zápisného a 

ročního členského příspěvku. 
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d) Průkazem členství je členská legitimace vydaná valnou hromadou 

spolku. 

e) Členství zaniká: 

- ukončením členství 

- nezaplacením členského příspěvku 

-vyloučením 

- vyloučením z kárných důvodů 

- úmrtím 

- při hrubém porušení chovatelských předpisů Panama Cat Club , z.s. 
nebo etických norem /  týrání, nedostatečná péče, ohrožení 
přenosnou chorobou, prodej překupníkům či na pokusné účely 

-  zánikem spolku 

-  vyloučením podle řádu nebo stanov spolku, o vyloučení musí 
rozhodnout valná hromada. 

f) Práva členů 

1) zajišťovat zdravý a kvalitní chov odpovídající příslušnému standartu 
ušlechtilých koček, 

2) vlastnit chráněnou chovatelskou stanici (od 18 let) dále jen CHS 

3) vybrat vhodný název pro svoji CHS – pozdější změny názvu CHS 
nejsou možné 

4) jméno CHS uvádět u všech svých odchovů 

5) CHS zaniká: při ukončení členství, 

                          vyloučením člena z Panama Cat Club , z.s., 

                          úmrtím. 

 



3 
 

6) mladý chovatel od 15 let může vlastnit CHS se svolením dospělé 
osoby, právní odpovědnost má dospělá osoba, 

7) CHS může být převedena jako dědictví po úmrtí chovatele, 

8) Stejný název CHS může být použit v Panama Cat Club, z.s. až za 20 
let po zániku CHS, 

9) všestranně a aktivně se podílet na činnosti, 

10) volit a od 18 let být volen do všech orgánů spolku, 

11) na schůzích mít právo hlasovací, 

12) vyžadovat informace týkající se chovatelství, nových i stávajících 
chovatelských předpisů. 

 

g) Povinnosti členů: 

1) dodržovat všechny stanovy a chovatelské řády spolku 

2) zúčastnit se výroční členské schůze, vzhledem ke skutečnosti, že 
členská základna je po celé České republice, není možné pravidelně 
svolávat členskou schůzi. Členské schůze se budou konat na dálku 
prostřednictvím mailů. dle potřeb, min. 1x ročně.  

3)dodržovat všechny schválené chovatelské a výstavní řády  

4)dodržovat nařízení a zákony týkající se chovatelství, ochrany a 
zdraví zvířat, 

5)při porušování těchto předpisů a nařízení (v odůvodněných 
případech) umožnit osobám pověřeným valné hromady –kontrolu 
chovatelského zařízení, 

6) upozorňovat na případy nevhodného zacházení se zvířaty, 

7) platit včas členské a ostatní příspěvky, 

8) navzájem si pomáhat a rozvíjet dobré vzájemné vztahy se všemi 
členy spolku a ostatními chovateli koček. 
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9) dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno klubu 

10) laskavě zacházet se zvířaty a věnovat jim odpovídající péči 
v souladu s platnými veterinárními i hygienickými předpisy platnými 
v ČR 

10) U zahraničních členů je možno přijímat platbu příspěvků a 
správních poplatků pouze v české  měně.  

 

5) Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) nejvyšším orgánem a statutárním orgánem je Valná hromada 

b) Členská schůze 

6)  Valná hromada 

-je statutárním orgánem spolku a je i jeho nejvyšším orgánem 

- valná hromada je dvoučlennná, 

-jedná jménem spolku o všech záležitostech týkajících se činnosti 
spolku v souladu se stanovami, 

- navrhuje změnu stanov, 

- zajišťuje dodržování chovatelského řádu, 

- zajišťuje vedení plemenných knih všech plemen ušlechtilých koček a 
vydávání rodokmenů, 

- připravuje případné pořádání soutěží, chovatelských setkání a 
společenských akcí, 

- poskytuje členům informace týkající se činnosti spolku, nových 
chovatelských a dalších předpisů (např. veterinárních), 

- připravuje koncepci činnosti spolku, 

- zpracovává 1 x ročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 
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- přijímá nové členy a vydává členské legitimace 

- působí i jako kárný orgán 

-rozhoduje o zániku spolku 

-Spolek jedná ve vztahu ke třetím osobám prostřednictvím prezidenta 
a viceprezidenta. Prezident i viceprezident mohou jednat každý 
samostatně. Dokumenty a doklady podepisují tak, že k názvu spolku 
připojí své jméno. 

-Valná hromada je usnášeníschopná, je li přítomná nadpoloviční 

většina a rozhoduje prostá většina přítomných. 

 

7) Vztah Panama Cat Club , z.s. k ostatním chovatelským klubům 

Panama Cat Club , z.s. uznává ostatní chovatelské kluby a snaží se o 

vzájemnou spolupráci s nimi včetně výměny zkušeností, nových 

poznatků atd. 

8) Zásady hospodaření spolku 

Příjmovou část spolku budou tvořit: 

 Zápisné a členské příspěvky na rok, 

 registrace CHS 

 příspěvky za vyhotovení rodokmenů 

 případné výnosy z pořádaných soutěží a společenských akcí 

 případné dary a dotace 

 

-Právo dispoziční mají 2 členové valné hromady: prezident a 

viceprezident spolku. 

- Účetnictví je vedeno v souladu s daňovými a finančními zákony. 
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- Za veškerý majetek movitý a nemovitý je zodpovědný prezident 

spolku. 

9) Zánik a likvidace spolku 

-       dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 

z rozhodnutí valné hromady spolku, pokud o tom rozhodne 

nadpoloviční většina členů účastnících se této schůze po 

vypořádání všech finančních závazků klubu a uspokojení 

případných věřitelů 
-         rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí 

Ministerstva vnitra 
 

Ve Studénce, dne 15.03.2019                       ……………………………………… 

                                                                                 Prezident klubu 

                                                                                    Marek Holý 


