KÁRNÝ ŘÁD KCHMPP ČR, z.s.
§ 1 Obecná ustanovení
Podle tohoto kárného řádu zakročuje Dozorčí rada proti každému členu KCHMPP, který porušil
povinnosti člena klubu, vyplývajících ze stanov, chovatelských a dalších klubových předpisů, pro
narušování dobrého soužití v klubu, porušení stanov a ostatních norem ČMKU.
§ 2 Kárné provinění
1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a) Stanovy KCHMPP
b) Chovatelský a zápisní řád ČMKU
c) Jiné normativy vydané KCHMPP
d) Výstavní řád a jiné normativy, vydané ČMKU
e) Svým jednáním poškodil dobré jméno KCHMPP na veřejnosti.
f) Narušil dobré soužití z.s.
2. Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům KCHMPP.
3. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, či jiná forma součinnosti takového provinění.
§ 3 Kárné opatření
1. Dozorčí rada může za kárné provinění uložit kárné opatření.
2. Kárná opatření jsou:
a) písemné napomenutí dozorčí radou
b) písemné napomenutí dozorčí radou s výstrahou
c) vyloučení z klubu
d)zákaz chovatelské činnosti až na dobu tří let pro závažné porušení chovatelských
řádů
Vyloučený člen klubu může být opakovaně přijat za člena klubu nejdříve po uplynutí 5 let po
schválení valnou hromadou
3. Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření. V kárném opatření nemusí být
dodrženo pořadí bodů a – d.
§ 4 Ukládání kárných opatření
1. Při ukládání kárného opatření je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti
provinění pro Klub a chov plemene a pro kynologii jako takovou.
Zda provinění bylo spácháno z nedbalosti, či úmyslně.
Opatření musí být přiměřené závažnosti provinění, je nutno přihlédnout k polehčujícím i
přitěžujícím okolnostem.
2. Za polehčující okolnosti se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování
činů, náhrada způsobené škody.
3. Za přitěžující okolnosti se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zásadní povinnost mu
uloženou, byl již kárně postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění zvláště zavrženíhodným
způsobem, lstí, ze zištných důvodů, ze msty, jako organizátor skupiny svedl k provinění jiného
člena, svým činem poškodil pověst KCHMPP .
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4. Dozorčí rada může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto
zmírnit druh kárného opatření za podmínek stanovených v § 4 odst. 2.
5. Dozorčí rada může rozhodnout, že kárné opatření po nabytí právní moci bude
a) uveřejněno v klubovém zpravodaji o.z. To zejména v případě hrubého porušení
chovatelského řádu ČMKU, zápisního řádu ČMKU, zápisního řádu KCHMPP a Stanov
KCHMPP
b) jako zpřísňující sankci může uložit i zákaz aktivní účasti na akcích z.s.
§ 5 Vznik a zánik kárného stíhání
1. Podnět pro zahájení kárného řízení podává člen KCHMPP výhradně písemně dozorčí radě na
adresu předsedy.
2. Podnět k zahájení kárného řízení podá i výbor klubu, pokud bude stížnost podána nečlenem
klubu, jiným klubem či osobou z řad chovatelů a výboru adresována, nebo pokud se jiným
hodnověrným způsobem dozví o podezření ze spáchání kárného provinění konkrétním členem.
3. Stížnost musí být řádně podepsaná, s celým jménem a adresou stěžovatele, na anonymní
podání nebude brán zřetel.
4. Veškerá nezahájená kárná provinění zanikají po třech letech ode dne provinění.
§ 6 Kárné řízení
1. Řízení před kárným orgánem má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy
KCHMPP . Kárné rozhodnutí má následovat co nejdříve po kárném provinění.
2. Kárné řízení se pokládá za zahájeno, jakmile Dozorčí rada vydá rozhodnutí o zahájení kárného
řízení od doručení podání. Předseda dozorčí rady zašle podezřelému písemné vyrozumění o tom,
že proti němu bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení uvede, čeho se obvinění týká a v případě
porušení chovatelských normativů pozastaví zcela či částečně chovatelský servis. Současně DR
vyrozumí výbor a příslušného poradce chovu (elektronicky nebo písemně).
Oznámení se zasílá zásadně doporučené do vlastních rukou, na doručenku.
3. Dozorčí rada nezahájí kárné řízení, nepokračuje v kárném řízení nebo řízení zastaví usnesením,
jestliže:
a) stíhaný zemřel a nebo je nezpůsobilý k právním úkonům ve specifickém rozsahu.
Výjimku lze uznat na základě písemné žádosti vyjmenovaných pozůstalých či soudem
oprávněného zástupce
b) jde-li o provinění, za něž již bylo uloženo kárné opatření
c) jednání nezakládá podstatu kárného provinění
d) kárné řízení se zastaví též při zániku členství, nezbavuje ho však odpovědnosti
v trestním či občanskoprávním řízení před soudem
e) Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15-ti dnů doporučené
do vlastních rukou, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel.
4. Dozorčí rada uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byli zjištěny veškeré souvislosti
spojené s předmětem kárného řízení. Přitom zjišťuje jak okolnosti svědčící proti stíhanému, tak i
ty, které svědčí v jeho prospěch.
Jenom řádně prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.
5. Kárné řízení je neveřejné.
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6. Jedná-li se o kárné stíhání člena Výboru, Rozšířeného výboru nebo Dozorčí rady, Dozorčí rada
pozastaví tomuto členu výkon funkce do ukončení kárného řízení
7. Dozorčí rada a její členové jsou v řízení nezávislí. Při jednání a rozhodování jsou vázáni platným
právním řádem, předpisy státních orgánů, stanovami a předpisy ČMKU a předpisy a stanovami
KCHMPP.
8. Potrestání člena klubu soudem pro trestný čin či orgánem státní správy pro přestupek
nevylučuje kárné řízení vedené pro tentýž čin. Dozorčí rada může vyslovit kárné opatření i v
případech, kdy státní orgány zastavily trestní stíhání v důsledku amnestie nebo neshledaly v
jednání člena klubu delikt ve smyslu práva, ale jde o kárné provinění ve smyslu vnitřních předpisů.
Rozhodnutí státního orgánu dozorčí radu nezavazuje.
§ 7 Předvolání
1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to alespoň 14 dnů předem, doporučeným
dopisem a současně elektronicky pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně vyjádřil,
uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy a vyjádřil se k podkladům na
jejichž základě dozorčí rada zahájila řízení.
2. V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k
jednání. Zastupování obhájcem či jiným zplnomocněným zástupcem je přípustné v rozsahu
platných zákonů. Odmítnutí převzetí předvolání se považuje za předvolání doručené, tak i
nevyzvednuté předvolání za doručené tzv. fikcí.
3. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez dostatečné
omluvy, může dozorčí rada rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.
4. Kárně stíhaný je povinen potvrdit termín jednání písemně či elektronicky a to nejpozději 3 dny
před stanoveným termínem .
§ 8 Dokazování a průběh kárného jednání
1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, věci
a listiny, nákresy, plánky, jako i výpovědi stíhaného. Členové KCHMPP jsou povinni se na
předvolání k dozorčí radě dostavit a podat svědeckou výpověď. V případě, že by bylo následně
prokázáno, že člen klubu před dozorčí radou křivě svědčil, vystavuje se tak sám kárnému řízení.
2. Dozorčí rada se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a
úplného zjištění stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svoji
obhajobu.
3. Výpovědi kárně stíhaného, svědků, znalců a podobně se zapíší do protokolu, který kárně stíhaný
vlastnoručně podepíše. Také o jiných provedených zjištěních se provede zápis, který zúčastněné
osoby podepíší.
4. V zápise o průběhu kárného řízení musí být uveden den a místo, jméno a příjmení a trvalé
bydliště kárně stíhaného. Dále jaké zastává funkce. Druh a doba, kdy k provinění došlo, důkazní
prostředky, rozhodnutí, včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo a rozhodnutí
o uveřejnění.
§9 Kárné rozhodnutí
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1. Dozorčí rada objektivně a nezaujatě zváží výsledky šetření a dokazování a po poradě rozhodne.
Této porady se kárně stíhaný neúčastní. Dojde-li dozorčí rada k závěru, že se kárně stíhaný
kárného provinění dopustil, rozhodne o vině a uloží kárné opatření, pokud nepoužije §7, odst.3.
3. Uzná-li dozorčí rada kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady
kárného řízení a náhradu cestovného členům Dozorčí rady dle platného sazebníku ČMKU. Kárně
stíhaný nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly kárným stíháním. Výjimku tvoří, je-li
viny zproštěn. Potom mu přísluší náklady na cestovné.
4. Nebude-li dozorčí rada přesvědčena, že kárně stíhaný se provinil, zprostí jej obvinění.
5. Pokud nedojde dozorčí radou k prokázání kárného provinění a bude prokázáno, že podnět ke
kárnému řízení byl podán na základě smyšlených informací, hradí veškeré náklady spojené s
šetřením dozorčí rady ten, kdo podnět podal.
6. Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně, doporučeným dopisem /doručenkou/ do
15-ti dnů po jeho vyhlášení a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.
7. Kárné rozhodnutí musí obsahovat označení dozorčí rady, která rozhodnutí učinila, den a místo
vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení stíhaného a místo trvalého bydliště, popřípadě funkce.
Výrok o vině a opatření s uvedením způsobů spáchání kárného provinění a s pojmenováním
předpisů, které byly porušeny a popřípadě výrok o nákladech řízení a uveřejnění. V odůvodnění
rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno, na základě kterých zjištěných skutečností
a důkazů bylo rozhodnuto. Počátek a konec kárného řízení. Jestliže se stíhaný odvolacího práva
nevzdal a nepodal ve stanovené lhůtě odvolání, oznámí Dozorčí rada po uplynutí lhůty předsedovi
klubu a příslušnému poradci chovu, že rozhodnutí nabylo právní moci.
§ 10 Odvolání
1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně u dozorčí
rady, která rozhodla a to do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného
rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno na poště. Odvolání může být
podáno ve stanovené lhůtě též do protokolu.
2 Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské činnosti,
zašle Výbor klubu platné rozhodnutí na příslušné pracoviště plemenné knihy.
3. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnut í se buď v plném znění
nebo ve stručném a srozumitelném výtahu uveřejní na klubových internetových stránkách a v
klubovém zpravodaji. Současně totéž se dá na vědomí všem klubům zastřešující stejné plemeno.
4. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena povinnost k náhradě nákladů kárného
řízení /§ 10 odst.3 / vyzve dozorčí rada kárně postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15-ti
dnů a současně upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně
klubu.
5. Odvolání může podat jen kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal již výslovně při jednání
dozorčí rady.
6. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání podané opožděně dozorčí rada zamítne.
Došlo-li k zmeškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O
navrácení lhůty musí kárně stíhaný požádat do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání
bránila, současně s důvody o zmeškání úkonu. Odvolání pak může podat do 15-ti dnů od doručení
rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
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7. Ke každému včas podanému odvolání soustředí dozorčí rada veškeré doklady a předloží každé
odvolání do 14 dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením příslušnému odvolacímu orgánu, což je
výboru KCHMPP a ten do 30 dnů rozhodne.
Připouští se možnost institutu autoremedury s principy:
a) Prvoinstanční orgán může znovu rozhodnout, pokud odvolání v plném rozsahu
vyhoví.
b) Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí zrušit a změnit a rozhodnout
sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět dozorčí radě k novému projednání a
rozhodnutí a to zejména, pokud by rozhodnutí dozorčí rady odporovalo právním
předpisům. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 30 dnů
kárně stíhanému a dozorčí radě. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření.
8. Odvolací orgán odvolání zamítne bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li odvolání
jako nedůvodné.
9. Proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího orgánu se lze odvolat podáním odvolání —
mimořádného opravného prostředku a to k valné hromadě KCHMPP a to do jednoho roku od
právní moci rozhodnutí.
10. Mimořádný opravný prostředek /obnovu řízení/ lze použít při dodatečně vyskytnuvších
skutečností, které kárně stíhaný nemohl uplatnit a skutečností, které nebyly známy při projednání.
§ 11 Právní moc a vykonatelnost kárného rozhodnutí
1. Kárné rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné, jestliže:
a) se kárně stíhaný vzdal práva odvolání
b) ve lhůtě nebylo proti kárnému rozhodnutí podáno odvolání, rozhodnutí je
pravomocné i v případě doručení tzv. fikcí
c) bylo-li kárné rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno
§ 12 Výkon kárného opatření
1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí nabylo právní moci - § 12
2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě provedení zajistí dozorčí rada.
§ 13 Rejstřík kárných opatření
Pravomocně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku kárných řízení, který povede vždy
předseda dozorčí rady.
§ 14 Závěrečná ustanovení
Tento kárný řád nabývá platnosti dnem schválení Shromážděním delegátů KCHMPP ČR, z.s. dne
14.1.2017 v Dolních Počernicích.
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