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Jednací řád České Asociace Connemara Pony, z.s. 
Jednací řád vychází ze Stanov České Asociace Connemara Pony, z.s. (dále jen „CACP“) a je v souladu se 
zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1012 ze dne 8 června 2016. 

Jednací řád upravuje způsob svolávání, jednání a rozhodování orgánů CACP včetně řešení případných 
sporů: 

1. Členské schůze 
2. Předsednictva 
3. Rozhodčí komise 
4. Rady plemenné knihy 

Dále je účelem tohoto Jednacího řádu stanovit práva a povinnosti CACP a majitelů Connemara pony 
zapsaných v plemenné knize, podílejících se na Šlechtitelském programu (dále jen „chovatelé“), 
upravit řešení sporů mezi chovateli navzájem i mezi chovateli a CACP, které mohou při této realizaci 
vzniknout. 

§ 1 
Práva a povinnosti chovatelů a CACP 

1. Chovatelé mají právo na rovné zacházení a CACP musí tento přístup zajistit. Jakákoliv 
diskriminace chovatelů při realizaci šlechtitelského programu nebo vedení plemenné knihy je 
zakázána. 

2. Chovatelé mají právo na přístup ke všem službám, které CACP poskytuje v souvislosti s realizací 
šlechtitelského programu, nebo vedením plemenné knihy. 

3. Všichni chovatelé jsou v případě svého zájmu oprávněni stát se členy CACP. Podmínky vzniku 
a zániku členství jsou upraveny stanovami.  

4. Chovatelé mají právo sdělit svá stanoviska v otázkách, které souvisí s chovem Connemara pony 
(Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy, Jednací řád a Rada plemenné knihy). Svá 
stanoviska a návrhy mohou sdělit písemně (dopisem zaslaným na adresu CACP, elektronicky 
do datové schránky CACP (f4dy5ft), nebo na e-mailem adresovaným předsedovi CACP).  

5. 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.  

6. Při projednávání agendy související s chovem Connemara pony v ČR mají hlasovací právo 
chovatelé – členové CACP a chovatelé – nečlenové. 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.  

7. Chovatelé mají povinnost řídit se Šlechtitelským programem Connemara pony a tímto 
Jednacím řádem. 
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8. Chovatelé mají povinnost podílet se na společných chovatelských akcích. 
9. CACP má prostřednictvím RPK právo vyloučit z účasti na Šlechtitelském programu a z PK 

účastníka, pokud nedodržuje pravidla Šlechtitelského programu, ŘPK, nebo povinnosti podle 
pravidel uvedených v Jednacím řádu. 

10. CACP má právo na vyrovnání závazků mezi CACP a účastníky šlechtitelského programu, které 
vznikly v průběhu realizace schváleného šlechtitelského programu. V tomto případě, aniž by 
byla dotčena úloha soudů při řešení sporů mezi chovateli navzájem i mezi chovateli a CACP, 
které mohou při realizaci Šlechtitelského programu a vedení PK vzniknout, postupuje se podle 
Jednacího řádu.  

§2 
Zasedání orgánů CACP 

Přípravu zasedání Členské schůze a Předsednictva organizuje předseda Předsednictva CACP (dále jen 
„předseda CACP“), přípravu zasedání Rozhodčí komise (dále jen RK) a RPK organizují příslušní 
předsedové.  

Řádné zasedání 

 Předseda CACP svolává řádné zasedání: 
o Členské schůze – nejméně 1x ročně. Pozvánka na Členskou schůzi musí být zveřejněna 

nejpozději 14 dnů před jejím konáním na webových stránkách 
www.connemarapony.cz.  

o Předsednictva – operativně, dle potřeby, nejméně 1x ročně. Pozvánka musí být zaslána 
elektronicky nejpozději 14 dnů před datem konání všem členům předsednictva CACP. 

V pozvánce je uvedeno datum, místo a čas konání a program. 

 Předseda RK svolává řádné zasedání komise podle potřeby, nejméně 1x ročně. Pozvánku zasílá 
elektronicky nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům komise a předsedovi CACP, který 
má na zasedání poradní hlas. 

 Předseda RPK svolává řádné zasedání Rady podle potřeby, nejméně 1x ročně. Pozvánku zasílá 
elektronicky nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům rady a předsedovi CACP, který 
má na zasedání poradní hlas. 

 Mimořádné zasedání 

 Předseda CACP je povinen svolat mimořádné zasedání: 
o Členské schůze – z podnětu alespoň třetiny Aktivních členů spolku. Nesvolá-li předseda 

zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.  

o Předsednictva – požádají-li o to 2 členové Předsednictva a to do 1 měsíce po předložení 
písemné, nebo elektronické žádosti. 

 Předseda RK je povinen svolat mimořádné zasedání rozhodčí komise do 30 dnů od data 
obdržení podnětu k řešení sporu. 

 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. 
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Mimořádná zasedání orgánů CACP mohou projednat pouze otázky, které byly uvedeny jako důvod 
žádosti o jejich svolání a jsou uvedeny na pozvánce. 

§3 
Účast na zasedání 

Členská schůze (ČS): ČS se zúčastňují členové CACP, kteří se v případě potřeby mohou nechat 
zastupovat zmocněncem, a to pouze na základě úředně ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. 

Členské schůze, na které bude projednávána agenda související s chovem Connemara pony, se mohou 
účastnit i chovatelé – nečlenové. Chovatel-nečlen se v případě potřeby může nechat zastupovat 
zmocněncem, a to pouze na základě úředně ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. 

Účastnit se mohou osobně rovněž hosté, kteří nejsou členy CACP, a to na základě pozvánky od 
předsedy CACP.  

Zasedání ostatních orgánů: těchto zasedání se účastní členové osobně a účast je nezastupitelná. Pokud 
se člen příslušného orgánu nemůže zasedání zúčastnit, může svoje stanovisko k projednávaným 
materiálům sdělit písemně. Tato stanoviska se při jednání berou na vědomí, nemají však povahu 
platného hlasu při rozhodování.  

§4 
Řízení zasedání 

Zasedání orgánů CACP řídí příslušný předseda nebo jím pověřený místopředseda. U členské schůze 
může předseda CACP pověřit řízením podle potřeby jiného ze členů Předsednictva. 

§5 
Rozhodčí komise a řešení sporů 

1. CACP zřizuje jako rozhodčí orgán Rozhodčí komisi (RK). RK 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. 

2. Místem pro zasedání RK je v případě řešení sporů sídlo CACP. Předseda RK může na žádost 
navrhovatele místo zasedání změnit s ohledem na potřeby účastníků řízení. 

3. RK postupuje při projednávání sporů takovým způsobem, aby při zachování rovného postavení 
jeho účastníků byl zjištěn skutkový stav potřebný pro rozhodnutí. V případě nedostatku 
podkladů pro posouzení sporu rozhodčí komise projednávání sporu pozastaví a vyžádá si další 
odborná stanoviska. 

4. 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. 

5. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné a závazné pro účastníky sporu. 
6. Spory budou řešeny v rámci Jednacího řádu v souladu s platnými právními předpisy ČR. Tím 

není dotčeno právo neúspěšného účastníka sporu, se po obdržení rozhodnutí rozhodčí komise, 
obrátit na příslušný soud. 
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§6 
Rozhodování orgánů CACP a závaznost jejich rozhodnutí 

1. Orgány CACP rozhodují o projednávaných návrzích veřejným nebo tajným hlasováním. 
2. Pro usnášeníschopnost Předsednictva, RK a RPK je nutná přítomnost nadpoloviční většiny 

členů daného orgánu. 
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.  

4. Rozhodnutí všech orgánů CACP jsou závazná pro všechny jeho členy. Rozhodnutí související s 
chovem Connemara pony jsou závazná rovněž pro chovatele-nečleny. 

5. O průběhu a výsledcích jednání Členské schůze, RK a RPK je pořízen do 30 dnů od data konání 
písemný zápis.  

6. Zápisy jsou uchovávány v sídle CACP, kde jsou všem členům k dispozici pro nahlížení. 

§7 
Závěrečná ustanovení 

1. Jednací řád je závazný pro všechny členy CACP i pro chovatele-nečleny. 
2. Změny Jednacího řádu schvaluje Členská schůze. 
3. Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí dne 19.6.2022 a tímto dnem vstupuje v platnost. 

 

Seznam zkratek 

CACP – Česká Asociace Connemara Pony, z.s. 

ČS – Členská schůze 

PK – Plemenná kniha 

RK – Rozhodčí komise 

RPK – Rada plemenné knihy 


