
Kárný řád Českého klubu chovatelů alpského brakýře 

jezevčíkovitého 

(dále ČKCHABJ) 

ČKCHABJ je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, sdružující chovatele, majitele, držitele a příznivce plemene alpský 
brakýř jezevčíkovitý. Jeho činnost vyplývá z klubových stanov. Tato činnost 
vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech jeho členů a přijímání 
opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují tuto kázeň.   

§1 

Účel kárného řádu 

Účelem tohoto kárného řádu je chránit oprávněné zájmy klubu, upravit postup 
při kárném řízení, při odvolávání jako řádném opravném prostředku a 
přezkoumávání rozhodnutí, rovněž stanovit postup při stíhání disciplinárních 
provinění, posouzení objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí 
provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak 
přispět k dobrému jménu ČKCHABJ na veřejnosti.  

§2 

Kárné orgány 

1. Kárnými orgány ČKCHABJ jsou: 

     a) kárná komise viz čl. IV, odst. 5 klubových stanov, jako prvoinstanční 

    orgán 

     b) výbor klubu, který slouží jako konečný odvolací orgán proti 

    rozhodnutí kárné komise, 

     c) proti rozhodnutí výboru se nelze odvolat, lze se však domáhat 

   soudní ochrany podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování 

   občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

§3 

Obecná ustanovení 

1. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému 

    členu ČKCHABJ, který se dopustil kárného provinění. 

2. Kárné řízení se zavádí i v případě, byl-li trest uložen jiným orgánem 
    (soudem atd.). 



3. Na kárné řízení se nevztahuje amnestie. 
4. Došlo-li před zahájením kárného řízení nebo během něho u 
    provinilého člena k zániku členství ve smyslu stanov ČKCHABJ,  
    provede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění, 
    za které by mělo být vysloveno vyloučení z ČKCHABJ. 

§4 

Kárná provinění 

1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti 
    porušil: 
    a) stanovy ČKCHABJ, 
    b) chovatelskou a zápisní směrnici ČKCHABJ,    
    c) ustanovení organizačních (Provozní řád, Volební řád) a výcvikových 
       norem ČKCHABJ (Zkušební řád pro zkoušky psů loveckých  
       plemen Českomoravské myslivecké jednoty, který je závazný 
       i pro ČKCHABJ), 
   d) usnesení, směrnice ČMKU a ČMKJ a ustanovení reglementu 
        ČMKU, výstavní řád ČMKU,   
   e) bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplývající z funkce 
        v orgánech ČKCHABJ, do které byl se svým souhlasem zvolen, 
   f) hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy ČKCHABJ nebo 
       jedná proti zájmům ČKCHABJ a zájmům kynologie obecně, 
   g) platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a neposkytuje 
       zvířatům dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a  
       držením psů. 
2.  Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma 
      součinnosti takového provinění. 
3.  Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření. 

§5 

Kárná opatření 

1. Kárná komise může za kárné provinění  uložit členovi ČKCHABJ 
    kárné opatření. 
2. Kárná opatření jsou: 

 a) napomenutí před kárnou komisí,    
 b) písemné napomenutí (důtka) s výstrahou, 
 c) finanční pokuta až do výše 10 000,- Kč, která je příjmem klubu, 
 d) zákaz výkonu funkcí v orgánech ČKCHABJ na dobu 1 – 10 let, 

    e) dočasný zákaz chovu alpského brakýře jezevčíkovitého (ABJ)  



        na dobu 1- 10 let, 
    f) trvalý zákaz chovu ABJ, 
    g) dočasné vyloučení z ČKCHABJ až na dobu 10 let, 
    h) trvalé vyloučení z ČKCHABJ. 

 
§6 

Kárné řízení 

1. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném 

     provinění došlo kárné komisi. Předseda kárné komise zahájí  

     neprodleně kárné řízení dle klubových a obecně právních předpisů a  

     z kárného řízení vyloučí osoby, o jejichž nestrannosti lze mít 

    pochybnosti. 

2. Kárné řízení se zahajuje usnesením kárného orgánu. Usnesení se 

    provádí písemně, předseda kárné komise zašle podezřelému písemné 

    vyrozumění s tímto obsahem: 

    a) název a sídlo kárného orgánu (totožné se sídlem klubu), 

    b) datum vydání usnesení, 

    c) stručný popis skutku, který je kladen za vinu, 

    d) odkaz na ustanovení předpisu, který byl porušen, 

    e) usnesení o případném pozastavení výkonu funkce, 

    f) poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k 

       obhajobě, 

    g) místo, datum, a hodina konání kárného řízení, 

    h) poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez 

        předchozí řádné omluvy znamená, že se věc bude projednávat bez 

        jeho přítomnosti. 

3. Pokud je kárné řízení zavedeno proti funkcionáři ČKCHABJ, je 

    pozastaven výkon funkce do vydání usnesení kárné komise, event. do 

    zastavení kárného řízení. O zastavení výkonu funkce informuje 

    předseda kárné komise předsedu výboru ČKCHABJ. 

4. Kárný orgán nezahájí kárné  řízení, jestliže: 

    a) stíhaný zemřel, 
    b) není-li naplněna podstata kárného provinění. 
5. Kárné řízení je neveřejné. 

§7 



Předvolání 

1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to je alespoň 8 

    dnů předem, doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních 

    rukou řádně pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně 

    vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich  

    důkazy. V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky 

    bezdůvodného nedostavení se k jednání. 

§8 

       Dokazování a průběh kárného jednání 

1. Kárná komise rozhoduje na podkladě skutečného  stavu věcí a 
    objektivních informací. Základem jsou výpovědi svědků a stíhaného, 
    ale i jiné doklady a spisy sloužící k objektivizaci projednávané věci. 
2. Členové ČKCHABJ jsou povinni na pozvání se dostavit k jednání jako 
    svědkové event. jako odborníci, přičemž mají nárok na úhradu 
    cestovních nákladů (čl. 6, písm. g) Provozního řádu klubu) 
3. Kárná komise může rozhodnout o úhradě cestovních nákladů obviněnou 
    osobou, pokud se dokáže, že se skutečně kárného provinění dopustila. 
4. O průběhu kárného jednání se pořizuje podrobný zápis, kde je 
   uvedeno: datum a  místo jednání, přítomní (jméno, adresa, datum 
   narození), kárně stíhaný, předmět jednání, rozhodnutí o výsledku 
   jednání, rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s řízením. Zápis podepisují 
   všichni přítomní včetně svědků. 
 

§9 

    Rozhodnutí o uložení kárného opatření 

1. Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být zpracováno písemně 

    a musí obsahovat tyto náležitosti: 

    a) název kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí, 

    b) jméno, adresa a funkce člena, jehož se rozhodnutí kárného orgánu 

        týká, 

   c) označení uloženého kárného opatření, u dočasných opatření je 

        třeba uvést datum počátku a ukončení trvání opatření, 

    d) označení povinnosti, která byla porušena, 

    e) uvedení skutku, kterým byla povinnost porušena – odůvodnění 

        opatření včetně důkazů, 



     f) poučení o opravném prostředku. 

2. Rozhodnutí o uložení kárného opatření se doručuje poštou  

    do vlastních rukou nebo osobně do vlastních rukou proti podpisu o 

    převzetí do 15 dnů od přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí se zasílá rovněž  

    předsedovi ČKCHABJ. 

§10 

Promlčecí doba 

1. Kárné řízení nelze zavést po uplynutí promlčecí doby. 

2. Délka promlčecí doby je 2 roky ode dne prokazatelného začátku 
     podstaty kárného provinění. Zahájením kárného řízení se promlčecí  
     doba zastavuje. 

§11 

Zastavení kárného řízení 

1. Kárné řízení se zastavuje usnesením kárného orgánu, jestliže 

    dospěl k závěru, že: 

    a) se člen nedopustil kárného provinění, 

    b) se člen dopustil skutku, který není kárným proviněním, 

    c) kárné provinění je promlčeno, 

    d) stíhanému zaniklo jeho členství v ČKCHABJ. 

2.  Usnesení o zastavení kárného řízení se členu doručuje písemně a je 

     v něm uvedeno: 

    a) označení orgánu, který usnesení přijal, datum, 

    b) označení kárné věci, 

    c) zdůvodnění zastavení kárného řízení. 

3. Dojde-li k zastavení kárného řízení proto, že stíhanému zaniklo 

    jeho členství v ČKCHABJ, obnoví kárný orgán řízení v případě, že bude 

    jeho členství v ČKCHABJ obnoveno. Do data obnovení členství neběží 

    promlčecí lhůta. 

4. Proti usnesení o zastavení kárného řízení není přípustné odvolání. 

 

 



§12 

Odvolání 

1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. 

2. Odvolání se podává písemně předsedovi klubu a to do 15 dnů ode dne  

    doručení kárného rozhodnutí. 

3. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní 

     přepravě. 

4. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal  

    písemně nebo při zápisu z kárného jednání. 

5. Odvolání podané opožděně, výbor klubu jako odvolací orgán zamítne. 

6. Došlo-li k zmeškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán 

    povolit navrácení lhůty, o navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3 

    dnů od pominutí překážky, která mu v podání bránila, současně 

    s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do 15 dnů od doručení  

    rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty. 

 7. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména 

     rozhodnutí odporující vnitřním předpisům ČKCHABJ zrušit nebo 

     změnit a své rozhodnutí zašle do 15 dnů ode dne projednání kárně  

     stíhanému a předsedovi kárné komise. 

  8. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření. 

  9. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou 

      neoprávněnou nebo shledá-li, že není důvodné. 

10. Mimořádný opravný prostředek (obnovu řízení) lze použít při  

      dodatečně se vyskytnuvších skutečnostech, které bez svého zavinění 

      nemohl stíhaný uplatnit. 

§13 

    Právní moc a vykonatelnost kárného rozhodnutí 

  1. Kárné rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné jestliže: 

    a) se kárně potrestaný vzdal práva odvolání, 

    b) ve stanovené lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání, 

    c) bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno. 

§14 



Výkon kárného opatření 

   1. Výkon kárného opatření lze provést, nabude-li kárné rozhodnutí  

       právní moci. 

   2. Výkon kárného opatření zajistí kárná komise. 

   3. Kárné opatření spolu s kárným rozhodnutím bude uveřejněno 

       v ročence klubu, na internetových stránkách klubu, případně 

       v odborném kynologickém tisku. 

§15 

Rejstřík kárných opatření 

    Právoplatně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku. Rejstřík 

    kárných opatření je veden jednatelem ČKCHABJ a zápis je proveden 

    jakmile kárné rozhodnutí nabylo právní moci. 

§16 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento kárný řád není v rozporu s kárným řádem ČMKU, ČMKJ 

a ČMMJ. 

    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 řádem. 

 

 

Schváleno konferencí klubu dne 2.2.2013 s platností od 3.2.2013. 

 


