Kárný řád KCHJ ČR
I.
Úvodní ustanovení
1. Podle tohoto kárného řádu se v souladu s ustanovením hlavy XVIII. Stanov KCHJ ČR zavádí
kárné řízení s těmi členy, u kterých je podezření, že se dopustili kárného provinění.

2. Kárné řízení se zavede i s tím, jehož členství v KCHJ ČR zaniklo před zahájením kárného
řízení nebo v jeho průběhu podle článku. VI. odst. 1 a 2 Stanov KCHJ ČR. Kárné opatření se
však v takovém případě uloží pouze tehdy, bude-li rozhodnuto o trvalém nebo dočasném
zákazu přijetí za člena KCHJ ČR, dočasném nebo trvalém zákazu chovatelské činnosti v
rámci KCHJ ČR u plemene jezevčík.
3. Kárné řízení se zahájí i tehdy, byl-li člen za své provinění potrestán jiným orgánem. V tomto
případě může být kárným opatřením ovšem již jen trvalé nebo dočasné vyloučení člena
z KCHJ ČR.

II.
Kárné orgány KCHJ ČR
Kárné orgány a jejich členové jsou v řízení vedeném podle tohoto kárného řádu nezávislí. Jejich
jednání je vázáno stanovami a předpisy KCHJ ČR.
1. Kárným orgánem KCHJ ČR je Kárná komise KCHJ ČR.
2. Odvolacím orgánem je Kontrolní komise KCHJ ČR. Rozhodnutí Kontrolní komise je konečné a
nelze se proti němu odvolat.
3. Pro případ, kdy kárné řízení je vedeno proti členovi kárné komise, je kárným orgánem v
prvním stupni tříčlenná komise složená z předsedů poboček, jejichž výběr bude určen losem,
jenž provede předseda klubu, při schůzi výboru. Členové takto zvolené komise si následně ze
svého středu zvolí předsedu, jenž má pravomoci a povinnosti předsedy kárné komise dle
tohoto Kárného řádu. Z volby losem jsou přitom vyloučení předsedové poboček, kteří
zastávají funkci v kárné či kontrolní komisi.
4. Pro případ, kdy kárné řízení je vedeno proti členovi kontrolní komise, je odvolacím kárným
orgánem tříčlenná komise složená z předsedů poboček, jejichž výběr bude určen losem, jež
provede předseda klubu, při schůzi výboru. Členové takto zvolené komise si následně ze
svého středu zvolí předsedu, jenž má pravomoci a povinnosti předsedy kárné komise dle
tohoto kárného řádu. Z volby losem jsou přitom vyloučení předsedové poboček, kteří zastávají
funkci v kárné či kontrolní komisi.
5. Pro případ, že kontrolní komise podá kárné komisi návrh na zahájení kárného řízení je
odvolacím orgánem tříčlenná komise složená z předsedů poboček, jejichž výběr bude určen
losem, jež provede předseda klubu při schůzi výboru. Členové takto zvolené komise si
následně ze svého středu zvolí předsedu, jenž má pravomoci a povinnosti předsedy kárné
komise dle tohoto kárného řádu. Z volby losem jsou přitom vyloučení předsedové poboček,
kteří zastávají funkci v kárné či kontrolní komisi.

III.
Kárné provinění
1. Kárného provinění se dopouští:
a) kdo porušuje ustanovení reglementu FCI, její usnesení a směrnice
b) kdo porušuje platné organizační, chovatelské a výcvikové normy KCHJ ČR, popřípadě
rozhodnutí orgánů KCHJ ČR.

c) kdo narušuje opětovně nebo obzvlášť hrubým způsobem vztahy mezi členy KCHJ ČR,
jedná proti zájmům KCHJ ČR a zájmům kynologie

d) kdo bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplývající z funkce v orgánech KCHJ ČR, do
které byl se svým souhlasem zvolen

e) kdo porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání, neposkytuje jim
dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držením psů.
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IV.
Kárná opatření
1. Za jedno kárné provinění může Kárná komise KCHJ ČR uložit pouze jedno kárné opatření
2. Kárnými opatřeními jsou:
a) projednání nesprávného chování Kárnou komisí KCHJ ČR
b) důtka
c) zákaz výkonu funkcí v orgánech KCHJ ČR na dobu 1 – 10 let
d) dočasný zákaz chovu plemene jezevčík v rámci KCHJ ČR až na dobu 10 let
e) trvalý zákaz chovu plemene jezevčík v rámci KCHJ ČR
f) dočasné vyloučení z KCHJ ČR až na dobu 10 let, případně stanovení doby, po kterou
nemůže být bývalý člen znovu přijat
g) trvalé vyloučení z KCHJ ČR, případně vyslovení trvalého zákazu přijetí bývalého člena
znovu do KCHJ ČR
h) pokuta ve výši 2000 Kč – 20.000 Kč
3. Kárná opatření uložená podle odst. 2 písm. c, d, e, f, g, h se zveřejňují v klubovém tisku v
rozsahu: jméno, příjmení, datum narození a bydliště osoby, které bylo uloženo kárné opatření,
udělené kárné opatření a popis skutku, pro nějž bylo uděleno.
4. Kárný orgán může rozhodnout, že rozhodnutí o uložení opatření nebo o zproštění viny podle
odst. 2 písm. b, bude zveřejněno v klubovém nebo jiném tisku v plném rozsahu, tj. včetně
prokázaného provinění.
5. Projednání nesprávného chování podle odst. 2 písm. a, nebude zveřejněna.

V.
Promlčení kárného provinění
1. Kárné provinění nelze řešit po uplynutí promlčecí doby.
2. Kárné provinění se promlčí ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se Kárná komise dověděla o
kárném provinění člena KCHJ ČR, nejdéle však ve lhůtě dvou let ode dne, kdy ke kárnému
provinění došlo.

VI.
Kárné řízení
1. Usnesením kárné komise se zahajuje kárné řízení v případě podezření na kárné provinění
člena KCHJ ČR na základě oznámení či podnětu o podezření na kárné provinění člena.

2. Předseda kárné komise provede všechny úkony potřebné k vedení kárného řízení, zejména
dbá:

a. aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je
nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky na řádný průběh kárného řízení

b. aby byly z kárného řízení vyloučeny osoby, o jejichž nepodjatosti lze mít pochyby
c. aby byly dodrženy všechny klubové i obecně platné právní normy
3. Předseda Kárné komise zašle doporučenou zásilkou členu, u kterého je podezření, že se
mohl dopustit kárného provinění (dále jen „předvolaný“) písemné usnesení o tom, že je s ním
zahájeno kárné řízení a uvede v něm, z jakého kárného provinění je člen podezřelý, včetně
uvedení skutku, ve kterém je naplnění kárného provinění spatřováno a poučení ve smyslu čl.
VII. odst. 4 kárného řádu. Usnesení zašle nejpozději do 1 měsíce od zahájení kárného řízení.
4. Pokud je kárné řízení vedeno s členem výboru KCHJ ČR, rozhodne kontrolní komise o tom,
zda je dnem zahájení kárného řízení zastaven výkon jeho funkce až do dne, kterým
rozhodnutí kárné komise nabude právní moci. O zahájení kárného řízení i o výsledku kárného
řízení s členem výboru KCHJ ČR informuje předseda kárné komise předsedu KCHJ ČR a
předsedu kontrolní komise.
a) Kárné řízení se zastaví, jestliže předvolaný zemřel.
5. Usnesení o zastavení kárného řízení podle čl. VI. bodu 5 písmene b) zašle kárná komise
doporučenou zásilkou do 15 dnů členovi KCHJ ČR, proti němuž bylo kárné řízení vedeno a
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dále tomu, která podnět ke kárnému řízení podala. Proti rozhodnutí o zastavení kárného řízení
není přípustné odvolání.

VII.
Předvolání
1. Kárná komise předvolá člena, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení k jednání doporučeným
dopisem do vlastních rukou alespoň 20 dnů předem. Předvolání musí obsahovat: jméno,
příjmení, datum narození, bydliště osoby podezřelé z kárného provinění, dále datum, čas a
místo konání kárného řízení a poučení ve smyslu čl. VII. odst. 2,3 kárného řádu.
2. Pokud byl předvolaný člen řádně pozván a nedostavil se bez řádné omluvy, může být jednáno
a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti. V předvolání musí být kárně stíhaný upozorněn na
následky bezdůvodného nedostavení se k jednání. V jeho nepřítomnosti může být jednáno a
rozhodnuto i v případě, že je jako obviněný ve vazbě nebo jako odsouzený ve výkonu trestu
odnětí svobody, avšak pouze za totožný skutek, ve kterém je spatřováno kárné provinění,
přičemž v tomto případě se bere za prokázaný skutkový stav zjištěný soudem, a uvedeným v
pravomocném rozhodnutí. Zároveň může být jednáno v nepřítomnosti člena i v případě, že si
nepřevzal písemnost – předvolání k jednání, potom se má zato, že předvolání bylo řádně
doručeno. Na návrh kárně stíhaného rozhodne kárná komise o neúčinnosti doručení, pokud
se kárně stíhaný nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Kárně stíhaný je
povinen kárné komisi doložit důvodnost tohoto návrhu.
3. V kárném řízení se každý zpravidla zodpovídá osobně. Předvolaný se může nechat zastoupit
svým zástupcem na základě plné moci.
4. Člen, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení, se může písemně vzdát práva osobní účasti
v kárném řízení. V tomto případě bude jednáno a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti.

VIII.
Průběh kárného řízení
1. Kárná komise učiní vše, aby zjistila stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v
2.

3.
4.
5.
6.

rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky na řádný průběh kárného
řízení a mohla objektivně rozhodnout.
Ke zjištění skutkového stavu věci slouží zejména:
- výpovědi svědků
- odborné posudky
- výpovědi předvolaného
- spisy státních a jiných orgánů se vztahem k projednávané věci
- a další listinné důkazy
Členové KCHJ ČR jsou povinni na pozvání se dostavit k jednání kárné komise a svědčit,
případně podat odborný posudek. Přizvaní svědkové a odborníci mají nárok na úhradu
cestovních nákladů a ušlého výdělku.
Kárné řízení je neveřejné. Podle závažnosti případu může být přizván k jednání zástupce
příslušné rady pobočky klubu.
Kárná komise může rozhodnout, že náklady kárného řízení hradí ten, kdo se provinil. Náklady
kárného řízení představují skutečně vynaložené náklady kárného řízení
O průběhu kárného řízení se pořizuje zápis, ve kterém musí být uvedeno:
- složení kárného orgánu (příp. jména přizvaných zástupců poboček)
- den a místo jednání
- osobní údaje předvolaného
- podstata provinění
- zjištěný skutkový stav
- rozhodnutí o kárném provinění
- druh, příp. výše uloženého kárného opatření
- případné rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady kárného řízení
- případné rozhodnutí o zveřejnění kárného opatření
Zápis podepisují všechny zúčastnění členové Kárné komise.
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7. Pokud se člen, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení, vzdá účasti v kárném řízení dle čl. VII.
odst. 4. a nebrání-li tomu jiné skutečnosti (např. nutnost svědecké výpovědi) může kárné
řízení proběhnout mimo zasedání kárné komise.
- Návrh zápisu o průběhu kárného řízení včetně návrhu kárného rozhodnutí a lhůty
k vyjádřené, zašle osoba oprávněná ke svolání zasedání kárné komise všem členům
této komise na emailové nebo poštovní adresy.
- Adresy k tomuto účelu členové komise předem nahlásí předsedovi kárné komise.
- Lhůta k vyjádření je nejméně deset kalendářních dnů.
- Nedoručí-li člen komise ve lhůtě určené v návrhu osobě oprávněné ke svolání
zasedání souhlas s návrhem zápisu a kárného rozhodnutí, platí, že s návrhy
nesouhlasí.
- Kárné rozhodnutí a zápis z o průběhu kárného řízení je přijat, jakmile dojde ve
stanovené lhůtě ke kladnému vyjádření posledního člena komise, kterým bylo
dosaženo potřebné většiny.

IX.
Kárné rozhodnutí
1. Po posouzení všech skutečností projednávané věci rozhodne kárná komise v neveřejné
poradě o vině předvolaného. Pokud se předvolaný kárného provinění prokazatelně dopustil,
rozhodne o druhu a výši opatření. Nebylo-li obvinění prokázáno, vydá se rozhodnutí, kterým
se řízení zastaví.
2. Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí obsahovat:
a. složení kárného orgánu, den a místo rozhodnutí
b. osobní údaje kárně provinilého člena KCHJ ČR
c. podstata provinění a výrok o vině
d. druh kárného opatření
e. zdůvodnění rozhodnutí
f. při uložení kárného opatření podle čl. IV. odst. 2 písm. c, d, e, f, g, h tohoto kárného řádu
pak musí být uveden začátek a konec zákazu nebo vyloučení, pokud se předvolaný vzdal
odvolání
g. při uložení kárného opatření dle čl. IV. odst. 2 písm. h, tohoto kárného řádu, do kdy musí
uloženou pokutu nejpozději uhradit
h. případný výrok o povinnosti uhradit náklady kárného řízení
i. případný výrok o zveřejnění kárného opatření
j. poučení o odvolání
Rozhodnutí o uložení kárného opatření podepisuje předseda kárné komise, případně pověřený
člen kárné komise pověřený vedením kárného řízení. Rozhodnutí o uložení kárného opatření se
odešle tomu, kdo se kárně provinil a dále tomu, kdo podnět ke kárnému řízení podal doporučeným
dopisem.

X.
Odvolání
1. Proti kárnému rozhodnutí se může člen KCHJ ČR, kterému bylo uloženo kárné opatření nebo
ten, který podnět ke kárnému řízení podal, odvolat. Odvolání se podává písemně do 15 dnů
ode dne doručení rozhodnutí kárné komise a to kontrolní komisi prostřednictvím předsedy
kárné komise. Za dodržení lhůty pro podání odvolání se považuje, pokud v poslední den lhůty
byla zásilka s odvoláním prokazatelně podána u držitele poštovní licence, či případně kurýrní
služby. Pokud bylo zahájeno kárné řízení z podnětu kontrolní komise, může se člen KCHJ
ČR, kterému bylo uloženo kárné opatření, odvolat prostřednictvím předsedy kárné komise,
který odvolání zašle výboru KCHJ ČR, kdy předseda klubu na následující výborové schůzi
určí losem tříčlennou komisi dle ustanovení čl. II. odst. 5. tohoto kárného řádu. Výběr komise
losem bude uveden v usnesení výborové schůze KCHJ ČR.
2. Řádně podané odvolání má odkladný účinek. Opožděné odvolání nebo odvolání podané
neoprávněnou osobou se odmítne.
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3. Při zmeškání lhůty z vážných důvodů povolí předseda kárné komise navrácení lhůty. O

4.
5.

6.
7.
8.

navrácení lhůty musí být požádáno do 3 dnů od pominutí překážky, která odvolání bránila.
Proti rozhodnutí o nepovolení navrácení lhůty je přípustné do 15 dnů ode dne doručení
odvolání ke kontrolní komisi KCHJ ČR případně tříčlenné komisi dle ustanovení čl. II. odst. 5
kárného řádu prostřednictvím předsedy kárné komise. Pokud bude navrácení lhůty povoleno,
je možné podat odvolání proti rozhodnutí kárné komise do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o navrácení lhůty.
Kárná komise předloží každé řádně podané odvolání do 15 dnů předsedovi kontrolní komise
KCHJ ČR či výboru klubu dle ustanovení čl. II. 2 odst. 5 kárného řádu s vyjádřením kárné
komise.
Kontrolní komise KCHJ ČR případně tříčlenná komise dle ustanovení čl. II. 2 odst. 5 kárného
řádu prošetří každé odvolání s tím, že sama rozhodne tak, že rozhodnutí kárné komise
potvrdí, či jej změní, nebo rozhodnutí zruší a vrátí je se svým stanoviskem předsedovi kárné
komise ke konečnému vyřízení. Stanovisko kontrolní komise případně tříčlenné komise dle
ustanovení čl. II. odst. 5 je pro další jednání kárné komise závazné.
V odvolacím řízení nelze uložit přísnější kárné opatření, než bylo původně uloženo.
Je-li v odvolacím řízení pravomocně rozhodnuto o uložení kárného opatření, musí rozhodnutí
obsahovat údaje uvedené v čl. IX. odst. 2 tohoto Kárného řádu.
Proti rozhodnutí o odvolání není další opravný prostředek přípustný.

XI.
Nabytí právní moci kárného rozhodnutí
1. Kárné rozhodnutí nabývá právní moci a je vykonatelné, jestliže:
- se ten, komu bylo uloženo kárné opatření vzdal práva na odvolání
- nebylo v dané lhůtě podáno řádné odvolání
- bylo v odvolacím řízení potvrzeno nebo změněno
2. Kárné rozhodnutí nabývá právní moci a je vykonavatelné následující den po uplynutí lhůty pro
odvolání.

XII.
Výkon kárného opatření
1. Kárné opatření lze vykonat, nabylo-li kárné rozhodnutí právní moci, s tím, že předseda kárné
komise vyznačí nabytí právní moci na rozhodnutí.
2. Výkon kárného rozhodnutí zajistí kárná komise:
a) zašle jeden stejnopis pravomocného rozhodnutí matrikáři klubu k záznamu do členské
evidence kárně provinilého, případně k jeho vyřazení z evidence.
b) Byla-li kárně provinilému uložena povinnost úhrady nákladů kárného řízení, obdrží jeden
stejnopis rozhodnutí ekonom klubu, který zkontroluje, zda je příslušná částka ve
stanovené lhůtě uhrazena a do 30 dnů ode dne splatnosti informuje předsedu kárné
komise o výsledku
c) Byl-li uložen dočasný nebo trvalý zákaz chovatelské činnosti v rámci KCHJ ČR u
plemene jezevčík, zašle jeden stejnopis pravomocného rozhodnutí vedení plemenné
knihy
d) Je-li uloženo kárné opatření zákazu chovatelské činnosti v rámci KCHJ ČR nebo
vyloučení z KCHJ ČR, informace o této skutečnosti jsou předány matrikáři, hlavnímu
poradci chovu a radám poboček klubu
e) Bylo-li rozhodnuto o zveřejnění kárného opatření, obdrží potřebný text tiskový referent
výboru KCHJ ČR, který zveřejnění kárného opatření zajistí
f) Při uložení kárného opatření podle čl. IV. odst. 2 písm. c, d, e, f, g, h případně b předá
kárná komise tiskovému referentovi informaci podle čl. IV. odst. 3 tohoto kárného řádu.
3. Nezaplatí-li kárně provinilý člen KCHJ ČR uloženou úhradu nákladů kárného řízení, bude v
nově zahájeném kárném řízení zpravidla vyloučen.
4. O průběhu každého kárného řízení je průběžně informován předseda KCHJ ČR.
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XIII.
Prominutí vyloučení
1. Vyloučený člen může požádat kontrolní komisi KCHJ ČR o přijetí za člena po uplynutí poloviny
doby, na kterou byl vyloučen, nejdříve však za 1 rok. Při trvalém vyloučení pak po uplynutí
doby 10 let. Obdobně se postupuje při zákazu chovatelské činnosti v rámci KCHJ ČR, která
toto předloží výboru KCHJ ČR a ten rozhodne na svém nejbližším zasedání, zda bude zbytek
kárného opatření prominut či nikoliv

XIV.
Závěrečná ustanovení
Tento Kárný řád byl schválen Klubovým shromážděním dne 30. srpna 2015 v Polné u Jihlavy. Tento
Kárný řád nabývá platnosti dnem svého schválení.
Zrušuje se kárný řád ze dne 12. 5. 2012

Ing. Radomír Svoboda
předseda KCHJ ČR

Bc. Markéta Chodilová
jednatel KCHJ ČR

MVDr. Jan Kučera
předseda kontrolní komise

6

