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Kárný řád
Spolku českého strakatého psa, o. s. (dále jen „Spolku“)

Článek 1
Obecná ustanovení a výklad pojmů
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Tímto řádem se řídí kárné řízení vedené kárnými orgány Spolku proti členovi Spolku
ve smyslu zmocnění Stanovami Spolku, jakož i další otázky tímto řádem upravené.
Kárným proviněním se rozumí zaviněné jednání v rozporu se:
a) Stanovami Spolku,
b) jinými vnitřními normativy Spolku nebo
c) nebo jednání poškozující jiného člena Spolku, důvěru veřejnosti ve Spolek či jeho
dobré jméno.
Za spáchání kárného provinění mohou být uložena tato kárná opatření:
a) písemné napomenutí s výstrahou,
b) pokutu ve výši vyčíslené škody, která vznikla Spolku,
c) dočasný nebo trvalý zákaz chovu na celém plemeni, nebo na vyjmenovaných
jedincích,
d) vyloučení člena ze Spolku,
e) ukončení působení v orgánu Spolku.
Za jedno kárné provinění lze uložit i více kárných opatření.
Kárnými orgány Spolku jsou:
a) dozorčí rada/revizor Spolku (dále jen dozorčí rada), která projednává všechna
kárná provinění v prvním stupni,
b) členská schůze, která slouží jako odvolací orgán proti konečným rozhodnutím
dozorčí rady.
Kárné orgány postupují v souladu se Stanovami a vnitřními normativy Spolku a šetří
práv všech zúčastněných stran. Je-li to alespoň trochu možné, snaží se o smírné
řešení věci.
Kárné orgány mohou písemnosti doručit adresátům osobně, prostřednictvím e-mailu,
nebo doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb. Zásilka je účinně doručena pouze, odpoví-li adresát e-mailem, že zásilku
obdržel, nebo vykázáním doručení poskytovatelem poštovní služby.

Článek 2
Zahájení kárného řízení a jeho zásady
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1.

Kárné řízení se zahajuje na návrh člena Spolku nebo z rozhodnutí dozorčí rady.
Dozorčí rada je povinna se zabývat každým návrhem, který jí byl doručen.
2. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel dozorčí radě.
3. Je-li návrh zjevně nezpůsobilý projednání, nebo neobsahuje-li označení člena Spolku,
které je podezřelý ze spáchání kárného provinění (dále jen podezřelý člen), popis
jednání, ve kterém je spatřováno kárné provinění, a jméno a podpis toho, kdo návrh
na zahájení kárného řízení dává, dozorčí rada jej odmítne.
4. Dozorčí rada zašle podezřelému členovi vyrozumění o zahájení kárného řízení a poučí
ho o jeho právech a povinnostech v kárném řízení. Zejména ho poučí o možnosti
vyjádřit se k tomu, zda má být kárné řízení vedeno písemně, či má být nařízeno
jednání, a o možnosti zaslat dozorčí radě do 14 dnů od doručení vyrozumění důkazy a
tvrdit veškeré skutečnosti, které mohou svědčit v jeho prospěch.
5. Dozorčí rada shromažďuje důkazy a hodnotí skutečnosti svědčící proti podezřelému
členu i v jeho prospěch.
6. Kárné řízení je neveřejné.
7. Je-li podezřelým členem člen, který vykonává funkci v některém z orgánů Spolku, a
existuje-li důvodná obava, že pokračování ve výkonu funkce by mohlo mít vliv na
řádný průběh kárného řízení a jím sledovaný účel, dozorčí rada může takovému
podezřelému členu předběžným opatření na určitou dobu, nebo dobu neurčitou
pozastavit výkon funkce v orgánu Spolku. Toto předběžné opatření nezpůsobuje zánik
funkce jako takové.
8. Pro posouzení působnosti kárného řádu je rozhodné, zda byl podezřelý člen členem
Spolku v době spáchání kárného provinění
9. Pro skutek, ve kterém je spatřováno kárné provinění, není možné zahájit a vést další
kárné řízení, bylo-li již jiné zahájeno, nebo pravomocně skončeno.
10. V kárném řízení nemá žádný ze zúčastněných subjektů právo na náhradu nákladů.

Článek 3
Jednání o kárném provinění a předvolání k němu
1.

Bylo-li podezřelému členovi doručeno vyrozumění o zahájení kárného řízení, posoudí
dozorčí rada, zda je potřeba k projednání kárného provinění nařizovat jednání, nebo
postačí kárné řízení vést písemně. Při tomto posouzení přihlédne zejména
k závažnosti projednávaného kárného provinění a ke stanovisku podezřelého člena.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nařizuje-li dozorčí rada termín jednání o kárném provinění, vybírá zejména soboty a
neděle. K jednání musí být podezřelý člen předvolán nejpozději 14 dní před jeho
konáním.
Nedostaví-li se podezřelý člen, který byl včas a řádně předvolán k jednání o kárném
provinění, rozhodne dozorčí rada v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.
Při jednání o kárném provinění jsou zejména projednávány důkazy a skutečnosti
objasňující kárné provinění.
Jako důkaz může být použito cokoliv, co objasňuje kárné provinění.
Považuje-li to dozorčí rada za potřebné, předvolá k jednání i jiné osoby. Na předvolání
jiných osob se přiměřeně použijí ustanovení o předvolání podezřelého člena.
Kárné řízení může být kdykoliv ve svém průběhu rozhodnutím zastaveno, pokud:
a) podezřelý člen zemřel a Spolek netrvá na náhradě vzniklé škody,
b) kárné řízení vzhledem k nízké závažnosti kárného provinění postrádá smysl.

Článek 4
Rozhodnutí
1.

Po zhodnocení potřebných důkazů a zvážení potřebných skutečností, ale nejpozději
do 6 měsíců od dne doručení vyrozumění o zahájení kárného řízení podezřelému
členovi, vydá dozorčí rada rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje označení kárného
provinění, výrok o vině, výrok o uložení kárného opatření, nebo o tom, že se od
uložení kárného opatření upouští, dále obsahuje datum a místo rozhodnutí a
odůvodnění všech skutečností.
2. Při ukládání kárného provinění dozorčí rada posuzuje všechny okolnosti, které vedly
ke kárnému provinění, a dbá na to, aby kárné opatření bylo uloženo s přihlédnutím k
závažnosti provinění, jeho následkům, k míře zavinění a vezme v úvahu případné
polehčující či přitěžující okolnosti svědčící podezřelému členovi.

Článek 5
Odvolání a řízení o něm
1.
2.
3.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí dozorčí rady je odvolání.
Odvolání se podává k dozorčí radě, a to do 14-ti dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, a nemá odkladný účinek.
Odvolání, které bylo podáno řádně a včas, předloží dozorčí rada neprodleně Výboru
Spolku, který zajistí jeho projednání na nejbližší členské schůzi.
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4.
5.

6.

Odvolací řízení na členské schůzi řídí předseda Výboru.
Odvolací řízení spočívá především ve slyšení člena dozorčí rady, který přečte
rozhodnutí dozorčí rady, a ve slyšení provinilého člena, který uvede, v čem spatřuje
nesprávnost napadeného rozhodnutí.
Členská schůze rozhodne podle svých pravidel hlasováním:
a) že se odvolání zamítá a odvolací řízení zastavuje, nebo
b) že se rozhodnutí dozorčí rady mění, nebo
c) že se rozhodnutí dozorčí rady zrušuje a odvolací řízení zastavuje.

Článek 6
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
1.
2.
3.

Rozhodnutí je v právní moci, není-li proti němu již možno podat odvolání.
Rozhodnutí je vykonatelné 3 dny po jeho doručení provinilému členu.
Rozhodnutí, které je vykonatelné, jakož i rozhodnutí, které je v právní moci, zašle
dozorčí rada Výboru Spolku.

Článek 7
Výkon kárného opatření
1.
2.

Rozhodnutí vykonává Výbor Spolku, a to bez zbytečného odkladu a podle charakteru
uloženého kárného provinění.
Ve zvláštního zřetele hodných případech, zejména dá-li se předpokládat že
rozhodnutí bude odvolacím orgánem zrušeno, může Výbor Spolku vykonat
rozhodnutí až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se kárné řízení končí.

Článek 8
Rejstřík kárných řízení
1.

Rejstřík kárných řízení vede dozorčí rada a zapisují se do něho všechna zahájená
kárná řízení společně s informací, jak byla tato řízení skončena, zda a jaké bylo
uloženo kárné opatření.
2. Do rejstříku se ukládají stejnopisy všech vydaných rozhodnutí s vyznačenými
doložkami právní moci a vykonatelnosti.
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Článek 9
Ustanovení závěrečná
1.

Kárný řád nabývá platnosti schválením členskou schůzí a účinnosti zveřejněním na
internetových stránkách Spolku – www.spolekstrakacu.cz.

Tento řád byl schválen členskou schůzí dne 19. ledna 2013
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