KÁRNÝ ŘÁD
Klubu chovatelů čivav, z. s.

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Podle pravidel tohoto kárného řádu postupují orgány Klubu chovatelů čivav, z. s. (dále jen „Klub“) v případě
porušení povinnosti člena Klubu.
Člen Klubu je kárně odpovědný za kárné provinění.
Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností člena, které vyplývají z/ze
a) právních předpisů,
b) předpisů, řádů nebo směrnic Mezinárodní kynologické federace (FCI), Českomoravské kynologické unie
(dále jen „ČMKU“), z. s. nebo Klubu (zejména etického kodexu a zápisního řádu),
c) stanov Klubu.
Kárného provinění se rovněž dopustí člen, který
a) svým jednáním poškodil dobré jméno Klubu na veřejnosti,
b) jedná vědomě proti zájmům Klubu.

1.2.
1.3.

1.4.

2.

Kárná opatření

2.1.

2.2.
2.3.

Členovi Klubu, který se dopustil kárného provinění, může výbor uložit některé z následujících kárných
opatření:
a) písemné napomenutí,
b) zákaz účasti na akcích Klubu,
c) pokutu,
d) dočasný zákaz chovatelské činnosti,
e) pozastavení chovnosti,
f) vyloučení z Klubu.
Vyloučený člen může být přijat za člena Klubu nejdříve po uplynutí pěti (5) let od vyloučení.
Za jedno kárné provinění lze uložit pouze jedno kárné opatření.

3.

Ukládání kárných opatření

3.1.

Při ukládání kárného opatření se přihlíží zejména k zavinění člena, závažnosti porušení povinnosti a vzniklým
důsledkům, zejména pro chov, Klub, ostatní členy Klubu, jakož i pro kynologii jako takovou.

3.2.

Uložené kárné opatření musí být přiměřené a přihlíží se rovněž k polehčujícím i přitěžujícím okolnostem. Za
polehčující okolnosti se pokládají zejména přiznání člena a jeho spolupráce, pomoc při odstraňování vzniklých
následků či náhrada způsobené škody. Za přitěžující okolnosti se pokládají zejména opakované kárné postižení
člena, způsobení větší škody, organizovanost nebo zištné důvody.

3.3.

Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření členovi upustit, pokud
samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.

3.4.

Kárné opatření zákaz účasti na akcích klubu lze uložit spolu s písemným napomenutím, pokutou nebo
dočasným zákazem chovatelské činnosti.

4.

Bylo-li pravomocně uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské činnosti, zašle výbor toto
rozhodnutí na příslušné pracoviště ČMKU plemenné knihy.
Výbor může rozhodnout, že kárné opatření bude po nabytí právní moci uveřejněno v klubovém zpravodaji
Klubu, zejména v případě hrubého porušení chovatelského řádu ČMKU, zápisního řádu ČMKU, zápisního řádu,
etického kodexu nebo stanov Klubu.

4.1.
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5.

Zahájení kárného řízení

5.1.

Podnět pro zahájení kárného řízení může podat každý člen Klubu nebo je může zahájit výbor, pokud se dozví
o podezření na spáchání kárného opatření.
Podnět se podává výhradně písemnou formou výboru nebo jinému orgánu Klubu, musí být podepsán
s uvedením jména a adresy.

5.2.
5.3.
5.4.

Kární řízení je zahájeno doručením podnětu výboru nebo dnem rozhodnutí výboru o zahájení kárného řízení
bez podnětu.
Kárné řízení je neveřejné. Komunikace probíhá výlučně písemnou formou.

5.5.

Kopie podnětu nebo rozhodnutí výboru o zahájení kárného řízení výbor doručí členovi, proti kterému se kárné
řízení vede, a vyzve jej, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší čtrnácti (14) dnů, k obvinění vyjádřil.

5.6.

Výbor je povinen učinit vše potřebné za účelem zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné
pochybnosti.
Člen, proti kterému se kárné řízení vede, má právo
a) žádat o vysvětlení podnětu nebo rozhodnutí o zahájení kárného řízení,
b) seznámit se se všemi souvisejícími podklady, a to v sídle Klubu,
c) vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu,
d) hájit se a navrhovat důkazy, které jsou v jeho prospěch.

5.7.

5.8.

Vede-li se kárné řízení proti členovi výboru nebo kontrolní komise, nesmí do pravomocného ukončení
kárného řízení tento člen funkci člena orgánu Klubu vykonávat.

5.9.

Kárné řízení musí být zahájeno do šesti (6) měsíců ode dne, kdy se výbor o kárném provinění dozvěděl,
nejpozději však do tří (3) let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo.

6.
6.1.

Rozhodnutí v kárném řízení
Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující stav v době, kdy ke kárnému provinění došlo.

6.2.

Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se kárné řízení končí, musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení
o opravném prostředku, a musí být doručeno členovi, proti kterému se kárné řízení vedlo.

6.3.

Doručené rozhodnutí, kterým se kárné řízení končí a proti kterému nelze podat návrh na přezkum, je v
právní moci.

6.4.

Byla-li jako kárné opatření uložena pokuta, je třeba ji zaplatit do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí,
nestanoví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo nestanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být zaplacena ve splátkách.

6.5.

Nezaplacení uložené pokuty ve stanovené lhůtě se považuje za závažné porušení povinnosti člena Klubu.

6.6.

Bude-li rozhodnuto o kárném provinění, může výbor uložit členovi, proti kterému je vedeno kárné řízení, k
náhradě náklady kárného řízení, zejména náhradu cestovného členům výboru dle platných předpisů ČMKU.

6.7.

V případě, že výbor nezjistí nebo bude mít pochybností, zda se člen, proti kterému se kárné řízení vede,
kárného provinění dopustil, rozhodne o zastavení kárného řízení.

7.

Odvolání a přezkum

7.1.

Člen může do čtrnácti (14) dnů od doručení rozhodnutí o kárném provinění v písemné formě odvolat a
navrhnout, aby toto rozhodnutí bylo přezkoumáno. Odvolání nemá odkladný účinek.

7.2.

Odvolání s návrhem na přezkum se podává kárné komisi, která o něm rozhodne. V případě, že byl člen
vyloučen z klubu, postoupí kontrolní komise odvolání s návrhem na přezkum k rozhodnutí členské schůzi.

7.3.
7.4.

Výbor je povinen předat veškeré podklady týkající se kárného řízení kontrolní komisi nebo členské schůzi.
Kárná komise rozhodnutí potvrdí, změní nebo zruší. Není však oprávněna uložit přísnější kárné opatření.

7.5.

Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám Klubu;
rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

7.6.

Pokud členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, přestože se tento člen podle názoru členské schůze
dopustil kárného provinění, může výboru uložit jiné méně závažné kárné opatření.
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8.
8.1.

Závěrečná ustanovení
Pravomocně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku kárných řízení, který vede výbor.

Tento Kárný řád KCHČ z. s. byl schválen na Členské schůzi dne 10. 12. 2016 ve Vílanci.
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