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KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. 

 

1. Zásady kárné zodpovědnosti 

1.1.  V tomto Kárném řádu je upraven postup kárných orgánů KLUBU COTON DE TULEAR, O. S. (dále jen 

„Klub“) proti každému členu Klubu, který se dopustil kárného provinění. 

1.2. Všichni členové Klubu mají právo oznámit kárné provinění člena příslušnému kárnému orgánu. 

1.3. Za jedno kárné provinění nemůže být nikdo kárně postižen dvakrát nebo dvěma kárnými 

opatřeními. 

1.4. Potrestání člena soudem či jiným státním orgánem za trestný čin, přečin nebo přestupek 

nevylučuje, aby proti němu bylo vedeno kárné řízení pro tentýž skutek podle tohoto kárného řádu. 

Rozhodnutí Klubu je nezávislé na rozhodnutích státních orgánů a mohou uložit kárné opatření i v 

případech, kdy státní orgány trestní stíhání zastavily. 

 

2. Kárná provinění 

2.1.  Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností stanovených klubovými předpisy a usneseními 

klubových orgánů, předpisů ČMKU a FCI, porušení obecně platných právních předpisů při 

chovatelské činnosti, nebo kterým byla způsobena újma Klubu nebo jeho organizační součásti, a 

konečně proti morálním pravidlům spáchané při chovatelské činnosti. Klub není oprávněn jakýmkoli 

způsobem zasahovat do osobních sporů, záležitostí a antipatií mezi chovateli a ani tyto spory nemá 

právo řešit a postihovat. Zároveň Klubu nepřísluší řešit osobní stížnosti na jednotlivé chovatele a 

majitele, pokud se to ovšem netýká porušení řádů a stanov. Pro tyto účely slouží občansko-právní 

soudy. 

 

3. Kárné orgány a jejich příslušnost 

3.1.  Kárné řízení provádí a kárná opatření ukládá kárný orgán, kterým je výbor Klubu (dále jen „Výbor“). 

3.2.  Odvolacím orgánem, který přezkoumává kárná opatření uložená Výborem, je členská schůze Klubu. 

4. Kárný orgán 

4.1.  Člen Výboru je vyloučen z rozhodování o svém případném kárném opatření. 

4.2.  Výbor jako kárný orgán je povinen rozhodovat objektivně a nestranně na základě posouzení všech 

důkazů ve věci. Výbor je oprávněn v případě nutnosti vyhledat odborné pomoci právníka nebo 

jiného odborníka, který není členem Klubu. 

4.3. Výbor vydá na podkladě doručeného oznámení o podezření ze spáchaného kárného provinění

 případně na základě vlastního zjištění usnesení o zahájení kárného řízení, vyhlásí nebo je doručí 

kárně stíhanému, shromáždí a provede důkazy, seznámí s nimi kárně stíhaného a vyslechne ho k 

nim. Provede důkazy navržené kárně stíhaným, které mohou přispět k posouzení věci. 

 

5. Kárná opatření 

5.1.  Kárnými opatřeními jsou: 

a) veřejné napomenutí, 

b) pokuta do výše 5.000,- Kč,  
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c) dočasné zrušení organizovaného chovu plemene coton de Tuléar (dále jen „CTU“) až na dobu 

dvou let, 

d) odvolání z funkce ve výboru Klubu, 

e) vyloučení z Klubu. 

5.2.  Při rozhodování o tom, které kárné opatření má být uloženo, se bere v úvahu význam zájmu Klubu, 

který byl kárným proviněním porušen nebo ohrožen, zda provinění bylo spácháno úmyslně nebo z 

nedbalosti a z jakých pohnutek, dále dosavadní práce kárně stíhaného pro Klub, polehčující 

okolnosti a oblast činnosti, ve které se provinění dopustil. 

5.3.  Kárné opatření dle odst. 5.1. písm. b), t.j. pokuta, se stanoví zejména za nedodržení níže uvedených 

případů v níže uvedené výši: 

 a) za nezaplacení všech poplatků s výjimkou členského příspěvku 

- pokuta ve výši až dvojnásobku příslušného poplatku, 

b) za nedodržení lhůt pro odeslání dokladů v chovatelské činnosti - pokuta ve výši: 

- v prvním případě až 500,- Kč 

 - v každém dalším případě až 1.000,- Kč, 

c) za nakrytí chovné feny bez vystavení krycího listu nebo nakrytí před vystavením krycího listu,

 bude postih chovatele (majitele / držitele) chovné feny následující: 

- při prvním pokutou až 2000,- Kč, 

d)  pokud nakryje krycí pes fenu bez vystavení krycího listu anebo před vystavením krycího listu, bude 

postih pro majitele (držitele) chovného krycího psa následující: 

- v prvním případě pokutou až 2000,- Kč (do doby úhrady nebude krycí pes doporučován na krytí a 

ani nebude uváděn na krycí list poradcem chovu) 

e)  prodá-li chovatel štěňata před natetováním nebo načipováním, před minimální dobou odběru 

štěňat, což je 50 dní věku štěňat, anebo před kontrolou vrhu, bude chovatel postižen pokutou ve 

výši 1500,- Kč za každé takto prodané štěně. Štěňatům nebudou vydány PP až do úhrady pokuty a 

do doby dodatečné kontroly vrhu. 

f) pokud chovatel záměrně uvede nepravdivé údaje do přihlášky vrhu štěňat, bude potrestán pokutou 

ve výši 3000,- Kč. Do uhrazení pokuty nebudou štěňatům vydány PP a ani mu nebudou poskytovány 

žádné služby ze strany Klubu. 

5.4.  Pokutu lze udělit i za jiné provinění než dle odstavce 5.3 na základě kárného řízení. 

5.5.  Vyloučený člen Klubu může být znovu přijat za člena Klubu (po uplynutí doby vyloučení) po 

schválení jeho znovupřijetí členskou schůzí. 

 

6. Promlčení kárného provinění 

6.1. Kárné provinění nelze postihovat, uplyne-li od jeho dokonání do zahájení kárného řízení doba 

jednoho roku. 

6.2.  Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného řízení. 

 

7. Zahájení kárného řízení 

7.1.  Kárné řízení se zahajuje usnesením Výboru. Toto usnesení se kárně stíhanému zašle písemně 

doporučeně. Usnesení musí obsahovat: 
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 - název kárného orgánu 

  - datum přijetí usnesení 

 - jméno a adresu kárně stíhaného, případně jeho funkce v Klubu 

- stručný popis skutku, který se mu klade za vinu 

 - odkaz na ustanovení předpisu, který byl skutkem porušen 

 - poučení o právu stíhaného se k obvinění vyjádřit, hájit se a navrhovat důkazy ke své obhajobě 

 - místo, datum a hodinu konání kárného řízení s označením orgánu, který je provede a poučení o 

tom, že nedostaví-li se kárně stíhaný, může vyjádřit své stanovisko písemně. Pokud tak neučiní, má 

kárný orgán zato, že se stíhaný svých práv vzdal. 

7.2.  Podnět pro zahájení kárného řízení podává člen Klubu výhradně písemně Výboru na adresu

 předsedy Klubu. 

7.3.  Stížnost musí být řádně podepsaná, s celým jménem a adresou stěžovatele, na anonymní podání 

nebude brán zřetel. 

7.4.  Proti usnesení o zahájení kárného řízení není přípustný opravný prostředek (odvolání). 

 

8. Průběh kárného řízení 

8.1.  Po přijetí usnesení o zahájení kárného řízení shromáždí a provede Výbor důkazy jak o vině, tak 

nevině stíhaného, seznámí s nimi kárně stíhaného a vyslechne jej k těmto důkazům a k jeho 

obhajobě. Opatří a provede také důkazy, jež označil kárně stíhaný. 

8.2.  Důkazem je vše, co může potvrdit či vyvrátit tvrzenou skutečnost. Kárné orgány hodnotí důkazy s 

ohledem na jejich obsah a jejich souvislosti. 

8.3.  Dospěje-li Výbor po vyjádření kárně stíhaného k závěru, že skutková podstata provinění je 

dostatečně objasněna a jsou zjištěny forma provinění, přitěžující a polehčující okolnosti, neprovádí 

již další důkazy a po objektivním a nestranném zvážení výsledků dokazování se v nepřítomnosti 

kárně stíhaného a ostatních osob poradí o vině a trestu. 

8.4.  Kárné rozhodnutí se vyhlásí kárně stíhanému hned po přijetí rozhodnutí s poučením o právu 

odvolání. Písemné vyhotovení kárného rozhodnutí se zasílá kárně stíhanému do 30 dnů od jeho 

přijetí. 

8.5.  Kárným rozhodnutím je buď rozhodnutí o uložení kárného opatření, nebo rozhodnutí o zastavení 

kárného řízení. 

8.6.  Kárné řízení je neveřejné. 

 

9. Rozhodnutí o zastavení kárného řízení 

9.1.  Jestliže Výbor dospěje k závěru, že kárně stíhaného nelze postihnout, protože: 

a) je prokázáno, že se kárného provinění nedopustil, nebo 

b) skutek, pro který je řízení vedeno, není kárným proviněním, nebo 

c) kárné provinění je promlčeno, nebo 

d) kárně stíhaný zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům, nebo 

e) zaniklo jeho členství v Klubu, kárné řízení se usnesením zastaví. Usnesení o zastavení kárného 

řízení se kárně stíhanému doručuje písemně. 
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9.2. Rozhodnutí o zastavení kárného řízení musí obsahovat: 

- označení kárného orgánu a datum přijetí rozhodnutí, 

 - označení kárné věci a usnesení o jejím zahájení, 

- důvod zastavení řízení podle odst. 9.1., 

- odůvodnění.  

 

10. Rozhodnutí o uložení kárného opatření 

10.1.  Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí obsahovat: 

- označení kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí, 

 - jméno, adresu a funkci kárně postiženého, 

- označení uloženého kárného opatření a jeho výměru (u dočasných opatření s datem ukončení 

trestu), 

 - označení konkrétní povinnosti, kterou kárně postižený porušil, 

 - označení skutku, kterým tuto povinnost porušil, 

- odůvodnění s uvedením důkazů a poučení o opravném prostředku. 

10.2. Je – li kárně stíháný uznán vinným ze spáchání kárného provinění a je-li mu uloženo kárné opatření 

vyloučení z Klubu, je nutnou podmínkou k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí souhlas s 

vyloučením tohoto člena členskou schůzí dle stanov Klubu. 

10.3.  Uzná-li kárný orgán kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady 

kárného řízení a náhradu cestovného členům Výboru dle platných předpisů upravujících náhrady 

cestovních nákladů pro zaměstnance. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu nákladů, které mu 

vznikly kárným stíháním. 

10.4.  Pokud nedojde Výborem k prokázání kárného provinění a bude prokázáno, že podnět ke kárnému 

řízení byl podán na základě smyšlených informací, hradí veškeré náklady spojené s šetřením Výboru 

Klubu ten, kdo podnět podal. 

 

11. Doručování rozhodnutí 

11.1.  Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně doporučeným dopisem a to i v případě, že se 

jedná o rozhodnutí zprošťující. 

11.2. Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, je lhůta zachována, je-li v tento den 

podána poštovní zásilka adresovaná příslušnému orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní 

licence nebo zvláštní poštovní licence. 

 

12. Odvolání 

12.1.  Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí prostřednictvím předsedy Klubu k členské schůzi. Odvolání může podat jen 

kárně stíhaný, pokud se práva na odvolání nevzdal. 

12.2.  Včas podané odvolání má odkladný účinek. Kárné řízení tím pokračuje. Odvolání podané opožděně 

Výbor zamítne. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. 
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12.3.  Odvolání projednává členská schůze. K projednání se zve odvolatel. Pokud se odvolatel k 

projednání nedostaví, proběhne toto bez něj. Členská schůze provede důkazy, které odvolatel 

navrhl v odvolání a které bez své viny nemohl navrhnout v řízení před vydáním napadeného 

rozhodnutí. V odvolacím řízení lze slyšet i jiné osoby. 

12.4.  Dospěje-li členská schůze k názoru, že odvolání je důvodné, předloží tento výsledek Výboru zpět k 

projednání. Členská schůze rozhodne tajným hlasováním, zda odvolání je důvodné nebo ne.  

12.5.  Rozhodne-li členská schůze, že odvolání není důvodné, vstupuje v právní moc kárné rozhodnutí 

Výboru. Rozhodne-li členská schůze, že odvolání je důvodné, navrhne Výbor členské schůzi nové 

kárné rozhodnutí, případně zastavení kárného řízení. O návrhu Výboru rozhodne členská schůze 

tajným hlasováním. 

12.6.  Proti rozhodnutí členské schůze již není další odvolání přípustné. 

 

13. Právní moc a vykonatelnost kárného opatření 

13.1.  Kárné rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné, jestliže: 

a) se kárně postižený vzdal odvolání, 

b) ve lhůtě nebylo podáno odvolání, dnem následujícím po uplynutí odvolací lhůty, 

c) bylo členskou schůzí potvrzeno nebo změněno, dnem rozhodnutí členské schůze, 

13.2.  Dnem vykonatelnosti počíná plynout doba trestu u dočasných trestů. 

 

14. Výkon kárného opatření 

14.1.  Kárné opatření zrušení organizovaného chovu CTU se provede tak, že postižený nesmí v době 

trvání trestu provádět odchovy plemene CTU a nebudou mu vystavovány žádné dokumenty 

potřebné k chovu plemene CTU. Registračním místům (plemenná kniha, ČMKU) se zašle opis 

kárného rozhodnutí opatřeného doložkou vykonatelnosti. 

14.2.  Kárné opatření vyloučení z Klubu se provede tak, že vyloučený se vymaže z členské evidence. 

14.3.  Všechna kárná opatření musejí být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Klubu v sekci 

přístupné pouze pro členy klubu. 

14.4.  Kárně postižený odvoláním z funkce nemůže tuto funkci, ze které je odvolán, vykonávat až do 

konce funkčního období. Uložení tohoto trestu se bere v úvahu při navrhování do funkce pro 

následující funkční období. Pokud má kárně potrestaný více funkcí musí být ze všech funkcí 

odvolán. 

 

15. Vyloučení z Klubu 

15.1.  Vyloučení z Klubu lze uložit jen za takové kárné provinění, kterým byl zvlášť závažným způsobem 

porušen nebo ohrožen důležitý zájem Klubu jako celku, nebo kterým byl při činnosti v Klubu 

spáchán trestný čin. 

15.2.  Vyloučení z Klubu, uložené Výborem, podléhá vždy schválení členskou schůzí. O délce vyloučení 

rozhoduje členská schůze, maximální délka vyloučení je 5 let. 

15.3.  Výbor je povinen oznámit vyloučení člena z Klubu opisem kárného rozhodnutí ČMKU. 
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16. Rejstřík kárných opatření 

16.1.  Pravomocně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku kárných řízení, který povede vždy 

předseda Klubu. 

17. Ustanovení přechodná a závěrečná 

17.1.  Tento Kárný řád Klubu byl schválen členskou schůzí Klubu dne 22. června 2013 v Klešicích a nabývá 
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účinnosti 1. srpna 2013. 


