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Stanovy 

Článek I – Název a sídlo 

Česká Asociace Connemara Pony, z.s. (dále jen CACP)  

Sídlo: Straškov 32, 411 84 Straškov – Vodochody 

Článek II – Hlavní činnost a cíle spolku 

1. Podpora, propagace a rozvoj chovu plemene Connemara pony. 
2. Tvorba a realizace Šlechtitelského programu plemene Connemara pony v rámci Uznaného 

chovatelského sdružení. 
3. Založení a vedení Plemenné knihy pro Connemara pony v ČR. 
4. Aktivní komunikace a spolupráce s Plemennou knihou původu v Irsku za účelem rozvoje chovu. 
5. Organizace výstav, přehlídek a sportovních soutěží.  
6. Organizace speciálních výstavních tříd a sportovních soutěží pro děti a mládež a dalších 

volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. 
7. Aktivní spolupráce s dalšími svazy, sdruženími, organizacemi a asociacemi (tuzemskými 

i zahraničními) za účelem rozvoje chovu a využití Connemara pony. 
8. Poskytování odborné, informační a poradenské služby členům spolku, organizace vzdělávacích 

akcí a seminářů. 
9. Vykonávání a organizace dalších činností dle potřeb a zájmů členů. 

Článek III – Právní postavení a majetek 

1. CACP je dobrovolnou organizací příznivců a chovatelů plemene Connemara pony vzniklou za 
podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanským zákoníkem) v platném znění. Je 
samostatným spolkem s právní subjektivitou – je právnickou osobou.  

2. Zdroje příjmů CACP jsou: 
2.1. finanční prostředky z dotačních programů kraje, MZe ČR, SZIF a EU 
2.2. členské příspěvky 
2.3. příspěvky od jiných organizací a sponzorů 
2.4. příjmy z činností souvisejících s činností CACP 
2.5. příjmy související s vedením Plemenné knihy 
2.6. příjmy z reklamy a propagace 
2.7. příjmy za služby  
2.8. dary a dědictví 

3. CACP je oprávněna zřizovat potřebné účty související s její činností. 

Článek IV – Členská základna 

Členskou základnu tvoří: 

1. Aktivní členové – fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby respektující stanovy CACP. 
Aktivní členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky pro Aktivní členy Předsednictvem 
CACP a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok.    

2. Pasivní členové – fyzické osoby a právnické osoby respektující stanovy CACP. Pasivní členství 
vzniká dnem schválení písemné přihlášky pro Pasivní členy Předsednictvem CACP a úhradou 
zápisného a členského příspěvku pro daný rok.   
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3. Čestní členové – na návrh Předsednictva spolku může Členská schůze udělit čestné členství 
osobě, která se významnou měrou podílí na propagaci Connemara pony, nebo na činnosti 
spolku. Čestní členové mají stejná práva jako Pasivní členové, nemají však povinnost platit 
zápisné a členské příspěvky.  

4. Účast na Šlechtitelském programu není podmíněna členstvím v CACP.  
5. Právo hlasovat na Členské schůzi o otázkách týkajících se chovu Connemara pony (Šlechtitelský 

program, Řád plemenné knihy, Jednací řád a Rada plemenné knihy) patří výhradně majitelům 
Connemara pony – členům i nečlenům CACP, kteří mají své koně zapsané v plemenné knize 
Connemara pony v ČR (dále jen „chovatel“). 

6. CACP vede neveřejný seznam členů, do kterého je zapsán každý člen po přijetí písemné 
přihlášky a jeho záznam je ze seznamu vymazán po zániku členství. Seznam členů 
je k nahlédnutí v sídle CACP. 

Členství zaniká: 

1. Vystoupením člena. 
2. Vyloučením na základě porušení stanov. 
3. Úmrtím či zánikem člena (právnické osoby). 
4. Nezaplacením členského příspěvku za daný rok do 28.2. kalendářního roku. 

Práva Aktivních členů: 

1. Hlasovat na Členské schůzi, volit a být volen do orgánů CACP, s výjimkou hlasování o agendě 
týkající se chovu Connemara pony, které je upraveno v bodu 2. Každá fyzická nebo právnická 
osoba disponuje při hlasování jedním hlasem.  

2. Pokud je Aktivní člen zároveň chovatelem, má hlasovací právo i v otázkách týkajících se chovu 
Connemara pony.  

3. Mají právo ochrany a podpory svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami.  
4. Podílet se na akcích pořádaných CACP a účastnit se jich. 
5. Využívat služeb poskytovaných CACP, včetně využití slev poskytovaných členům.  
6. Předkládat návrhy a podněty k činnosti CACP.  
7. Nahlížet do seznamu členů. 

Práva Pasivních členů: 

1. Pokud je Pasivní člen zároveň chovatelem, má hlasovací právo v otázkách týkajících se chovu 
Connemara pony. Hlasovací právo v ostatních záležitostech na členské schůzi Pasivní členové 
nemají.  

2. Mají právo ochrany a podpory svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami.  
3. Podílet se na akcích pořádaných CACP a účastnit se jich. 
4. Využívat služeb poskytovaných CACP, včetně využití slev poskytovaných členům.  
5. Předkládat návrhy a podněty k činnosti CACP.  
6. Nahlížet do seznamu členů. 

Práva Čestných členů: 

1. Čestní členové mají stejná práva jako Pasivní členové.   
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Povinnosti Aktivních a Pasivních členů: 

1. Účastnit se Členských schůzí. 
2. Jednat v souladu se Stanovami, usnesením Členské schůze a dalšími závaznými dokumenty 

CACP. 
3. Zdržet se komentářů na sociálních sítích, které by poškozovaly dobré jméno CACP.  
4. Zaplatit roční příspěvek ve výši dle rozhodnutí Členské schůze nejpozději do 28.2 daného 

kalendářního roku.  
5. Nahlásit změnu svých osobních údajů předsednictvu do 30 dnů od data změny. 
6. Aktivní členové mají povinnost se významnou měrou podílet na aktivitách CACP, ve smyslu 

zapojení se do organizace akcí pořádaných CACP, vypracovávání potřebných dokumentů a 
plnění dalších úkolů zadaných Předsednictvem.  

 

Článek V – Organizační struktura spolku 

CACP je samostatným právním subjektem – právnickou osobou. Organizační struktura je následující: 

1. Členská schůze 
2. Předsednictvo 
3. Rozhodčí komise 
4. Rada plemenné knihy 
 
 

1. Členská schůze: je nejvyšším orgánem CACP. Je svolávána minimálně 1 x ročně.  
1.1. Členská schůze schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji CACP, volí a odvolává 

členy Předsednictva, Rady plemenné knihy a Rozhodčí komise, usnáší se na výdajích, schvaluje 
Stanovy spolku, Jednací řád, schvaluje roční finanční plán, roční hospodářský výsledek, výši 
ročního členského příspěvku a dalších poplatků, a projednává a schvaluje agendu související 
s chovem Connemara pony. Na návrh Předsednictva může členská schůze udělit čestné 
členství. Členskou schůzi svolává předseda Předsednictva CACP formou pozvánky zveřejněné 
nejpozději 14 dnů před jejím konáním na webových stránkách www.connemarapony.cz. V 
pozvánce je uvedeno datum, místo a čas konání a program.  

1.2. Členské schůze, na které bude projednávána agenda související s chovem Connemara pony, 
se mohou účastnit i chovatelé, kteří nejsou členy CACP (dále jen chovatelé – nečlenové). Účast 
na členské schůzi je podmíněna zaplacením poplatku, který bude použit na uhrazení nákladů 
spojených s účastí chovatelů-nečlenů na Členské schůzi. Členové CACP mají na tento poplatek 
slevu 100 %. Práva a povinnosti chovatelů členů CACP a chovatelů – nečlenů jsou uvedena v 
Jednacím řádu. 

1.3. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny Aktivních členů CACP. 
Členská schůze přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných Aktivních členů. 
Část usnesení týkající se agendy související s chovem Connemara pony je přijímána 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných Aktivních a Pasivních členů CACP oprávněných v této 
záležitosti hlasovat a přítomných chovatelů-nečlenů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Předsednictva.  

1.4. Mimořádná Členská schůze může být svolána na žádost Předsednictva CACP nebo nejméně 
třetiny Aktivních členů. 

1.5. Zápis z Členské schůze vyhotoví předsednictvo do 30 dnů od konání Členské schůze. Zápis 
podepisuje předseda Předsednictva CACP a zapisovatel. 
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2. Předsednictvo: Je statutárním orgánem spolku. 
2.1. Předsednictvo má 3 členy a je voleno Členskou schůzí na 5 let. Předsednictvo zvolí ihned po 

svém zvolení ze svého středu předsedu Předsednictva (dále jen předseda, nebo předseda 
CACP). Předsednictvo má disciplinární pravomoc a rozhoduje o vyloučení člena. 
Předsednictvo rovněž schvaluje přijetí nových členů a schvaluje finanční řád a navrhuje 
Členské schůzi udělit čestné členství.  

2.2. Předsednictvo je výkonným orgánem CACP mezi zasedáními Členské schůze a jeho členové 
jsou statutárními zástupci CACP. Členové Předsednictva jsou oprávnění jednat jménem CACP 
samostatně a mají podpisové právo. 

2.3. Předseda svolává Předsednictvo a řídí práci CACP v období mezi Členskými schůzemi. 
Předsednictvo musí být svoláno nejméně 1x ročně. Pozvánka musí být zaslána nejpozději 14 
dnů před datem konání všem členům Předsednictva CACP. Mimořádnou schůzi 
Předsednictva svolává předseda požádají-li o to 2 členové Předsednictva a to do 1 měsíce po 
předložení písemné, nebo elektronické žádosti. 

2.4. Zasedání Předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 
Předsednictva a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina členů 
Předsednictva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

3. Rozhodčí komise 
3.1. Rozhodčí komise (RK) je tříčlenná a je volena Členskou schůzí. Délka jejího funkčního období 

je 5 let. Rozhodčí komise si zvolí ihned po svém zvolení ze svého středu předsedu Rozhodčí 
komise. 

3.2. Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do spolkové samosprávy a řeší spory 
mezi chovateli navzájem i mezi chovateli a CACP, které mohou při vzniknout při realizaci 
Šlechtitelského programu. Při rozhodování sporů dbá o to, aby byla zajištěna spravedlivá 
ochrana práv a oprávněných zájmů osob účastnících se sporu. Rozhodčí komise spor rozhodne 
bez zbytečného odkladu, nejdéle však do dvanácti měsíců od písemného podání sporu 
navrhovatelem na adresu CACP. Své rozhodnutí řádně písemně odůvodní a oznámí 
navrhovateli a dalším účastníkům sporu. 

3.3. Jednotliví členové Rozhodčí komise mohou být odvoláni na základě rozhodnutí Členské schůze. 
3.4. Člen Rozhodčí komise může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným 

předsedovi CACP. 
3.5. Předseda Rozhodčí komise svolává řádné zasedání komise podle potřeby, nejméně 1x ročně. 

Pozvánku zasílá elektronicky nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům Rozhodčí 
komise a předsedovi CACP, který má na zasedání poradní hlas. V případě, že rozhodčí komise 
obdrží podnět k řešení sporu, je její předseda povinen svolat mimořádné zasedání Rozhodčí 
komise do 30 dnů od data obdržení podnětu.  

4. Rada plemenné knihy  
4.1. Rada plemenné knihy (RPK) je tříčlenná a je volena Členskou schůzí. Délka jejího funkčního 

období je 5 let. RPK zvolí ihned po svém zvolení ze svého středu předsedu RPK. 
4.2. Práva a povinnosti RPK vyplývají z Řádu plemenné knihy a Šlechtitelského programu.    
4.3. Jednotliví členové RPK mohou být odvoláni na základě rozhodnutí Členské schůze. 
4.4. Člen RPK může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi CACP. 
4.5. Předseda RPK svolává řádné zasedání rady podle potřeby, nejméně 1x ročně. Pozvánku zasílá 

elektronicky nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům rady. Předseda RPK je povinen 
svolat mimořádné zasedání rady, požádá-li o to předseda CACP nebo nejméně 2 členové RPK 
do jednoho měsíce po předložení písemné, nebo elektronické žádosti. 

4.6. Rada plemenné knihy je orgánem, který zpracovává podněty a návrhy na změnu týkající se 
Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy. Podněty a návrhy mohou zasílat chovatelé, 
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členové CACP i chovatelé – nečlenové. Podněty a návrhy se zasílají písemně (dopisem 
zaslaným na adresu CACP, elektronicky do datové schránky CACP (f4dy5ft), nebo na e-mailem 
adresovaným předsedovi CACP).  

4.7. Rada plemenné knihy je orgánem, který schvaluje pojmenování koní před jejich zápisem do 
Plemenné knihy (registrací). 

4.8. Rada plemenné knihy má pravomoc vyloučit člena, i chovatele nečlena z účasti na 
Šlechtitelském programu. 

Článek VI – Zrušení či likvidace spolku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí za 
tím účelem svolané Členské schůze členů spolku, přijatém 3/5 většinou přítomných Aktivních členů. 
Tato Členská schůze rozhodne i o majetkovém vypořádání v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Spolek dále zaniká pravomocným rozhodnutím soudu. Zrušení či likvidace spolku se řídí příslušnými 
ustanoveními § 268 - § 273 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 

Článek VII – Zásady hospodaření spolku 

Předsednictvo CACP zvolí ze svého středu pokladníka, který vede veškeré finanční úkony spojené 
s chodem spolku. Účetní uzávěrka je 31.12. běžného roku, předkládá se Předsednictvu a schvaluje 
ji Členská schůze.  

Článek VIII – Závěrečná ustanovení 

Tyto Stanovy byly odsouhlaseny Členskou schůzí dne 19.6.2022 ve Straškově-Vodochodech a nabývají 
platnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku. Stanovy mohou být měněny pouze usnesením Členské 
schůze, přičemž pro tuto změnu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných Aktivních členů.  


