Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150

Kárný řád

Schůze členů Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska (dále jen jako „Klub“) se usnesl na následujícím předpise, upravujícím v režimu práva hmotného i procesního problematiku trestání v rámci jednání členů Klubu.
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I.
ČÁST OBECNÁ1
§1
Pojem deliktu a registr deliktů
(1) Deliktem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem klubu, nebo jeho členů, registrovaných
psů, je za delikt výslovně označeno v tomto předpise.
(2) Zřizuje se registr deliktů, jako registr evidenční, pro účely vedený kárného řízení, který je veden výborem
klubu.
§2
Zavinění
(1) K odpovědnosti za delikt postačuje zavinění z nedbalosti, nestanoví-li tento předpis, že je třeba úmyslného
zavinění.
(2) Delikt je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a. věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem klubu, nebo jeho členů či registrovaných
psů, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí nebo
b. nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem klubu, nebo jeho členů či registrovaných
psů, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(3) Delikt je spáchán úmyslné, jestliže pachatel
a. chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem klubu, nebo jeho členů či registrovaných psů nebo
b. věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem klubu, nebo jeho členů či registrovaných
psů, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn.
(4) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních
poměrů povinen.
(5) Deliktu se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a. stanovy a další chovatelské normy klubu
b. řády a směrnice ČMKU, FCI
c. svým jednáním opětovně nebo hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy nebo obdobným jednáním poškodí důvěru veřejnosti ke klubu
d. kdo vědomě jedná proti zájmům klubu a zájmům kynologie
e. kdo sám využije nebo propůjčí psa nebo fenu k produkci štěňat bez průkazu původu
f. porušuje platné právní předpisy upravující chov psů, na ochranu zvířat proti týrání, neposkytuje jim
dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držením psů
(6) Za delikt se pokládá i pokus, pomoc, či jiná forma součinnosti s proviněním dle odst. 5.
§3
Předpoklady odpovědnosti
(1) Za delikt je odpovědný člen klubu, nebo nečlen, který využívá servisních služeb klubu.
§4
Působnost
(1) Odpovědnost za delikt se posuzuje podle předpisu účinného v době spáchání deliktu; podle pozdějšího se
1
Obecná část Kárného řádu upravuje tzv. hmotněprávní část úpravy, tj. podmínky odpovědnosti za delikt, obsah deliktu a jeho vymezení, vznik a zánik odpovědnosti za delikt.
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posuzuje jen, jestliže je to pro pachatele příznivější.
(2) Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, jaký předpokládá tento předpis v době rozhodování o deliktu.
(3) Podle tohoto předpisu se posuzuje delikt člena klubu spáchaný jak na území České republiky, tak i mimo
území České republiky.
§5
Sankce
(1) Za delikt lze uložit tyto sankce
a. napomenutí před kárnou komisí, která opatření uložila
b. písemné napomenutí (důtka) s výstrahou
c. pokuta
d. dočasný zákaz chovu na jednom, nebo více chovných jedincích
e. trvalý zákaz chovu na jednom, nebo více chovných jedincích
f. dočasný zákaz činnosti chovatelské stanice
g. vyloučení z klubu
(2) Sankce dle písmene c., se stanoví za nedodržení níže uvedených případů v níže uvedené výši bez kárného
řízení, proti uložené pokutě je možné odvolání.
a. nezaplacení všech poplatků s výjimkou členského příspěvku – pokuta ve výši dvojnásobku příslušného
poplatku (plus úhrada poplatku)
b. nedodržení lhůt pro odeslání dokladů v chovatelské činnosti – pokuta ve výši: Kč 300 (v prvním případě, Kč 600 (v každém dalším případě)
c. prodej štěňat před tetováním/čipováním nebo před minimálním věkem štěňat – pokuta ve výši Kč
5.000
d. úmyslné uvedení nepravdivých údajů do Krycího listu, Přihlášce k zápisu štěňat a Hlášení vrhu – pokuta ve výši Kč 5.000
e. nevrácení krycího listu v případě nezabřeznutí feny v termínu daném chovatelským řádem poradci
chovu – pokuta ve výši Kč 300
(3) Pokutu lze udělit i za jiné provinění než dle §5 odstavec 2 na základě kárného řízení.
(4) Pokuta uložená v rámci kárného řízení se stává příjmem klubu.
(5) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí, důtku nelze uložit spolu s pokutou.
(6) Od uložení sankce lze v rámci rozhodnutí o deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné
projednání deliktu.
(7) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne zejména k závažnosti deliktu, způsobu jeho spáchání
a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a osobě pachatele,
zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v předcházejících řízeních.
(8) Za více deliktů téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na delikt nejpřísněji postižitelný.
§6
Ukládání sankcí
(1) Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel.
Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro kynologii. Zda provinění
proti kynologii bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně. Dále k jeho dosavadním zásluhám a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
(2) Za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody.
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(3) Za přitěžující okolnost se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již
kárně postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, se zvláštní lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny, svedl k provinění ještě jiného člena, svým činem poškodil pověst klubu.
(4) Platnost kárného opatření běží ode dne, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.
(5) Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v §2 odst. 2.
(6) Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí právní moci uveřejní v odborném kynologickém nebo klubovém tisku. K uveřejnění kárného rozhodnutí se přistoupí zejména tehdy, když to
splní nejenom výchovné poslání, ale přispěje k výchově členstva a delimituje nepravdivé informace.
§7
Zvláštní ustanovení k deliktům členů mezi 15 až 18 rokem věku
(1) V případě, že je delikt spáchán členem mladším 18 let, snižuje se horní hranice pokuty na polovinu.
(2) Mladistvému členu nelze uložit dočasné vyloučení z klubu v délce trvání přesahujících 2 roky.
§8
Zánik odpovědnosti za delikt
(1) Delikt nelze projednat, pokud od jeho spáchání uplynul jeden rok.
(2) Běh lhůty pro projednání deliktu podle odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o deliktu, jakož i vydáním
rozhodnutí o deliktu, jímž je obviněný z deliktu uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání
příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením.
(3) Přerušením běhu lhůty pro projednání deliktu podle odstavce 1 začíná běh nové lhůty pro projednání deliktu; delikt však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.
§9
Uložitelnost sankce
(1) Sankci za delikt nelze uložit členovi klubu, který pozbyl své členství či z klubu vystoupil.
(2) Odstavec první se neaplikuje v případě, pokud rozhodnutí bylo vydáno před okamžikem zániku členství.
(3) Sankci lze pachateli uložit i v případě, že z klubu vystoupil a následně do klubu opětovně vstoupil, kdy od
spáchání deliktu neuplynuly 3 roky.
II.
KÁRNÉ ŘÍZENÍ
§1
Příslušnost
(1) Delikty projednává v prvním stupni Výbor klubu.
(2) Delikty v druhém stupni, v pozici odvolacího orgánu projednává Revizní komise. Její rozhodnutí je konečné
a nelze se proti němu odvolat.
§2
Zahájení řízení
(1) Kárné řízení má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy klubu. Kárné rozhodnutí má
následovat co nejdříve po kárném provinění.
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(2) Kárné řízení se pokládá za zahájeno, jakmile oznámení o deliktu došlo Výboru klubu.
(3) Výbor klubu zašle obviněnému členu písemné vyrozumění o tom, že je s ním zahájeno kárné řízení a uvede
v něm, čeho se obvinění týká a vyzve kárně stíhaného, aby se k obvinění řádně vyjádřil. Vyrozumění zašle
nejpozději do jednoho měsíce od zahájení kárného řízení doporučeným dopisem.
(4) Výbor klubu vyzve obviněného aby se řádně vyjádřil a uvedl případné důkazy svojí obhajoby.
(5) Výbor klubu provede všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. V kárném řízení musí být dodrženy obecně platné právní předpisy.
(6) Je-li kárně stíhán člen orgánu klubu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh nebo výsledek kárného řízení, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
(7) Kárné řízení se zastaví, jestliže :
a. stíhaný zemřel
b. stíhaný není způsobilý k právním úkonům
c. uplynula stanovená promlčecí doba
d. není-li naplněna skutková podstata kárného řízení
Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15 dnů doporučeně, s výjimkou, kdy stíhaný
zemřel.
(8) Kárné řízení je neveřejné
§3
Předvolání
(1) Kárně stíhaný musí být ke kárnému řízení včas pozván a to doporučeným dopisem, alespoň 15 dní předem.
V pozvánce musí být uveden termín kárného řízení a upozornění na následky bezdůvodného nedostavení
se ke kárnému jednání.
(2) Pro případ, že termín kárně stíhanému ze závažných důvodů nevyhovuje, musí doložit důvod, který mu
objektivně brání v účasti na tomto řízení - pobyt v zahraničí, hospitalizace v nemocnici. Obratem předsedovi kárné komise sdělí a písemně doloží důvod a jím navržený náhradní termín, který musí být nejdéle
do šesti týdnů od kárnou komisí navrženého termínu.
(3) Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání může kárná komise rozhodnout
v jeho nepřítomnosti.
(4) V kárném řízení se každý zpravidla zodpovídá osobně. Zastupování zmocněncem je přípustné. V případě, že
zmocněncem je právní zástupce, musí být doručena zmocněncova úředně ověřená plná moc kárné komisi
nejméně 10 dnů před termínem jednání. V případě porušení této informační povinnosti nebude zmocněnec kárně stíhaného na jednání připuštěn.
§4
Dokazování a průběh kárného jednání
(1) Kárná komise se zabývá všemi důkazy, které jí jsou v daném případě předloženy, event. si vyžádá doplňující
informace tak, aby mohla objektivně rozhodnout.
(2) Členové klubu jsou povinni umožnit kontrolu chovu a chovných jedinců kárné komisi, nebo osobě kárnou
komisí pověřené.
(3) Členové klubu jsou povinni se na základě pozvání dostavit k jednání kárné komise podat svědectví či odborný posudek. Přizvaní svědkové, odborníci a znalci mají nárok na úhradu cestovních nákladů, pokud se
s nimi kárná komise nedohodne jinak.
(4) O průběhu kárného řízení se pořizuje zápis, který musí obsahovat :
a. složení kárné komise
b. datum a místo jednání
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c.
d.
e.
f.

osobní údaje kárně stíhaného, případně jeho funkce
podstatu provinění
důkazní prostředky - svědectví, fotodokumentace, listinné důkazy
rozhodnutí o uložení kárného opatření
§5
Kárné rozhodnutí

(1) O vině kárně stíhaného rozhodne kárná komise v neveřejné poradě. Pokud se kárně stíhaný kárného provinění prokazatelně dopustil, rozhodne kárná komise o druhu kárného opatření. Nebylo-li obvinění prokázáno, rozhodne o zastavení kárného řízení.
(2) Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného
řízení.
(3) Kárné rozhodnutí musí obsahovat
a. složení kárné komise
b. den a místo vyhlášení rozhodnutí
c. osobní údaje kárně stíhaného, případně jeho funkce
d. podstatu provinění
e. zjištěné důkazy
f. zdůvodnění rozhodnutí
g. případný výrok o povinnosti uhradit náklady kárného řízení
h. případný výrok o zveřejnění v klubové Ročence
i. poučení o odvolání
(4) Rozhodnutí o uložení kárného opatření podepisuje člen kárné komise pověřený vedením kárného řízení.
(5) Kárné rozhodnutí se sděluje vždy písemně doporučeným dopisem do 15 dnů po jeho vyhlášení a to i tehdy,
jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.
§6
Odvolání
(1) Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně výboru klubu a to do 15
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí.
(2) Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Došlo-li
k zameškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty
musí být požádáno do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila, současně s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do15 dnů od doručení rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
(3) Ke každém včas podanému odvolání soustředí kárná komise na svém nejbližším zasedání veškeré doklady
a předloží každé odvolání do 15 dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením odvolacímu orgánu. Připouští se
možnost institutu tzv. autoremedury s principy
a. prvoinstanční orgán může znovu rozhodovat pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví
b. je-li více účastníků, musí s tím, že bude vyhověno, souhlasit všichni účastníci
(4) Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisům
zrušit, nebo změnit a rozhodnout sám., nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému
projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 15 dnů kárně
potrestanému a kárné komisi. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější sankci.
(5) Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li, že není důvodné.
Stránka 6 z 7

§7
Právní moc a vykonavatelnost
(1) Kárné rozhodnutí nabývá právní moci a je vykonavatelné, jestliže
a. se potrestaný vzdal odvolání
b. ve lhůtě proti němu nebylo podáno odvolání
c. bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno
§8
Výkon kárného opatření
(1) Výkon kárného opatření lze provést jen tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo
právní moci.
(2) Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí výbor klubu.
(3) Byla-li kárným rozhodnutím uložena sankce dočasného zákazu chovatelské činnosti, zašle výbor klubu platné rozhodnutí na příslušné pracoviště plemenné knihy k provedení výkonu opatření.
(4) Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu, nebo komentářovou formou zveřejní na klubovém webu.
(5) Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení, vyzve výbor klubu
písemně kárně potrestaného, aby uloženou náhradu zaplatil do 15 dnů a současně ho upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně klubu.
§9
Registr deliktů
(6) Právoplatně uložená kárná opatření se zapisují do registru, který vede výbor klubu. Zapsání do registru se
provede, jakmile rozhodnutí nabylo právní moci. Ve vyhotovení se vyznačí den, kdy rozhodnutí nabylo
právní moci.
(7) Zápisy do registru deliktů se provádějí v abecedním sledu podle jmen sankcionovaných v počítačové databázi.
II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Tento Kárný řád nabývá platnosti dnem schválení Výborem klubu.
(2) V kárných věcech zahájených platně a neskončených před přijetím a schválením tohoto kárného řádu se
postupuje podle dosavadních zvyklostí, pokud nejsou v rozporu s tímto novým kárným řádem.
(3) Tento Kárný řád byl schválen výborem klubu...
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