KÁRNÝ ŘÁD
Českého kynologického svazu
§1
Účel kárného řádu

Tento kárný řád upravuje postup kárných orgánů Českého kynologického svazu (dále jen „ČKS“), práva a
povinnosti účastníků kárného řízení a úkony, které s kárným řízením bezprostředně souvisejí tak, aby byl
nejen spolehlivě zjištěn skutkový stav kárného provinění, ale i uloženo odpovídající kárné opatření (trest).
§2
Kárné provinění

1. Kárného provinění se dopustí člen ČKS, který
a. se chová nečestně vůči ČKS nebo ZKO a vůči ostatním členům ČKS
b. poškodí důvěru veřejnosti k ČKS, kdo vědomě jedná proti zájmům ČKS
c. porušuje stanovy ČKS, směrnice, řády a jiné předpisy ČKS a předpisy základních kynologických
organizací (ZKO) a zákon na ochranu zvířat
d. neplní rozhodnutí orgánů ČKS a ZKO
e. při soutěžích, závodech a jiných výcvikových a chovatelských akcích, pořádaných členskými subjekty
ČKS, ČMKU a FCI nevhodně zachází se psem, pokud nejde o trestný čin nebo přestupek, a jeho
chování neodpovídá obecně platným hodnotách morálky
f. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin.
2. Kárné provinění nelze projednat, uplyne-li od jeho spáchání jeden rok.
§3
Kárné opatření
1. Kárný orgán může za kárné provinění uložit kárné opatření.
2. Kárnými opatřeními jsou na úrovni ZKO:
a. písemné napomenutí
b. zákaz vstupu na cvičiště na stanovenou dobu
c. dočasný zákaz činnosti – chovatelské, výcvikové, závodní či výkonu jiné funkce
ČKS, a to na dobu až 5ti let
d. vyloučení z ČKS.

v subjektech

3. Kárnými opatřeními jsou na úrovni ČKS
a. písemné napomenutí
b. dočasný zákaz činnosti – chovatelské, výcvikové, závodní či výkonu jiné funkce v subjektech
ČKS, a to na dobu až 5ti let
c. trvalý zákaz činnosti – chovatelské, výcvikové, závodní či výkonu jiné funkce v subjektech ČKS
d. vyloučení z ČKS.

4. Při rozhodování o tom, jaké kárné opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho
výchovný účel. Je nutno objektivně zjistit skutkový stav a dbát na to, aby opatření bylo přiměřené
závažnosti provinění.
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5. Vyloučení je jako kárné opatření mimořádným opatřením, které se ukládá po té, kdy předchozí kárné
opatření nevedlo k nápravě a dále ve smyslu článku 5 Stanov Českého kynologického svazu
a. pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě stanovené
výborem ZKO nebo předsednictvem ČKS nezjedná nápravu; výzva není nutná, nelze-li porušení
povinnosti odčinit nebo byla členem způsobena zvlášť závazná újma,
b. pro opětovné a hrubé porušování zákona na ochranu zvířat,
c. byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin.
6. Za polehčující okolnosti se pokládá přiznání k provinění, napomáhání při objasňování kárného provinění,
nahrazení způsobené škody.
7. Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu kárně obviněného a přesto upustit
od uložení kárného opatření, zejména tehdy, jestliže se kárně obviněný přiznal, projevil účinnou lítost,
nahradil způsobenou škodu apod.

8. Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí právní moci uveřejní v odborném
kynologickém tisku.

9. Kárná opatření jsou primárně ukládána na úrovni ZKO. Na úrovni ČKS je ukládáno kárné opatření trvalý
zákaz činnosti – chovatelské, výcvikové, závodní či výkonu jiné funkce v subjektech ČKS a kárná
opatření členům orgánů ČKS (funkcionářů) za kárné provinění při výkonu funkce.
§4
Účastníci kárného řízení
1. Účastníkem kárného řízení je člen ČKS, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení (kárně obviněný) a
určený kárný žalobce.
2. Kárným žalobcem je
a. na úrovni ZKO určený člen výboru ZKO
b. na úrovní ČKS člen předsednictva ČKS zvolený sjezdem do funkce předsedy organizační komise,
případně jiný jím pověřený člen organizační komise.
§5
Kárné orgány
1. Kárné orgány jsou
a. jako orgány prvního stupně
 na úrovni ZKO
o výbor
o členská schůze
 při rozhodování o vyloučení člena ZKO
 na úrovni ČKS
o kárná komise
 při rozhodování o kárném provinění člena - funkcionáře svazu
o předsednictvo ČKS
 při rozhodování o vyloučení člena - funkcionáře svazu
b. jako orgány odvolací
 na úrovni ZKO
o členská schůze ZKO
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o předsednictvo ČKS
 při odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ZKO
 na úrovni ČKS
o předsednictvo ČKS
 při odvolání proti rozhodnutí kárné komise
o plénum ČKS
 při odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena – funkcionáře svazu.

2. Kárná komise ČKS na tři členy ve složení předseda a dva členové. Předsedu a člena kárné komise ČKS
jmenuje předsednictvo ČKS.
3. Předsedou a členem kárné komise nemůže být jmenován člen předsednictva ČKS ani člen revizní komise
ČKS.
§6
Práva kárně obviněného

Kárně obviněný má právo
a. vyjádřit se k návrhu na zahájení kárného řízení,
b. nahlížet do dokumentace ke kárnému řízení a činit si z ní výpisy,
c. navrhovat provádění důkazů,
d. účastnit se jednání před kárným orgánem, klást otázky svědkům, vyjadřovat se k důkazům a během
řízení se vyjadřovat k věci samotné,
e. zvolit si po podání návrhu na zahájení kárného řízení svého zástupce, který se musí prokázat
písemnou plnou mocí,
f. podávat návrh k soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí o kárném opatření pro jeho rozpor se
Stanovami ČKS nebo se zákonem, pokud se neplatnosti rozhodnutí o kárném opatření již nelze
dovolat u orgánů ČKS; právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí u soudu zaniká do tří měsíců ode dne,
kdy se kárně obviněný o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí
Kárné řízení na úrovní ZKO
§7
Prvoinstanční řízení
1. Návrh na zahájení kárného řízení může podat kterýkoliv člen ZKO, který se dozví, že se člen ZKO
dopustil kárného provinění. Návrh na zahájení kárného řízení musí být písemný, obsahuje označení toho,
kdo se kárného provinění dopustil, popis kárného provinění a identifikaci oznamovatele/ů.
2. Výbor ZKO po obdržení oznámení o kárném provinění určí bez zbytečného odkladu jednoho z členů
výboru jako kárného žalobce.
3. Zjistí-li kárný žalobce, že oznámení o kárném provinění se týká osoby, jejíž členství již bylo ukončeno
nebo bylo podáno po uplynutí jednoho roku po jeho spáchání, sdělí oznamovateli, že kárné řízení nebude
zahájeno z důvodů uvedených překážek. Sdělení zašle v kopii předsedovi ZKO.
4. Nejde-li o situaci dle předchozího odstavce, je kárný žalobce povinen nejpozději do 30 dnů po svém
určení zpracovat popis skutku, kterého se měl kárně obviněný dopustit a návrh na provedení důkazů při
jednání kárné komise a návrh na uložené kárného opatření (dále jen „kárná žaloba“).
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5. Kárnou žalobu předá kárný žalobce předsedovi výboru jako podklad pro svolání zasedání výboru
k projednání kárné žaloby a kárně obviněnému k vyjádření na poslední známou adresu. Současně určí
kárně obviněnému lhůtu pro vyjádření ne kratší než 10 dnů.
6. Zasedání výboru k projednání kárného provinění musí předseda ZKO svolat nejpozději do 30 dnů po
obdržení kárné žaloby. Je-li jako kárné opatření navrhován trvalý zákaz činnosti, postoupí předseda ZKO
veškerý spisový materiál kárnému žalobci ČKS k řízení před kárnou komisí ČKS.
7. V pozvání k ústnímu projednávání kárné žaloby musí být kárně obviněný upozorněn na následky
bezdůvodného nedostavení se k jednání. Nedostaví-li se kárně obviněný, který byl řádně pozván ke
kárnému jednání bez řádné omluvy, může výbor jednat a rozhodnout v jeho nepřítomnosti.
8. Jednání výboru v kárné věci je neveřejné. O jednání se pořizuje zápis, který musí poskytovat výstižný
obraz o průběhu jednání. V zápise uvedeno den a místo jednání, přítomní členové výboru, označení
kárného žalobce a jméno a příjmení kárně obviněného včetně data narození, bydliště, členství v ČKS a
v případě, že si zvolil zástupce i údaje o zástupci a druh zastoupení (advokát, obecný zmocněnec), dále se
v zápise uvede průběh jednání včetně popisu výpovědi případných svědků a rozhodnutí včetně jeho
odůvodnění. Přílohou zápisu je kárná žaloba a písemné vyjádření kárně obviněného, je-li podáno.
9. Výbor může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v kárné žalobě. Uzná-li svým rozhodnutím
obviněného vinným, uloží mu kárné opatření. V případě, že vina kárně obviněného není prokázána, výbor
kárné řízení zastaví.
10. Rozhodnutí o kárném opatření se vždy vyhotoví písemně. Zápis z jednání výboru obsahující rozhodnutí o
kárném opatření podepíše předseda ZKO. Zápis se doručí nejpozději do 15 dnů po zasedání výboru do
vlastních rukou kárně obviněnému, v případě zastoupení též jeho zástupci a kárnému žalobci.
11. Proti rozhodnutí o kárném opatření může kárně obviněný podat odvolání k členské schůzi ZKO do 30ti
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení zápisu z jednání výboru o kárném provinění, není-li
stanoveno jinak. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě.
12. Proti rozhodnutí výboru ZKO o vyloučení člena z ČKS se podává odvolání k předsednictvu ČKS.

13. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně výbor ZKO odmítne. Předseda
ZKO je oprávněn ve výjimečných případech prominout zmeškání lhůty k podání odvolání, jestliže kárně
obviněný zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu a podal návrh na prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů po
odpadnutí překážky společně s odvoláním.
14. Předseda ZKO předá odvolání kárnému žalobci a svolá do 60 dnů od doručení odvolání mimořádné
zasedání členské schůze ZKO, není-li stanoveno jinak.
15. V případě odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena k předsednictvu ČKS, předá ZKO předsednictvu
ČKS celý spisový materiál případu bez zbytečného odkladu po té, kdy se dozví, že bylo podáno odvolání.
§8
Odvolací řízení proti rozhodnutí o uložení kárného opatření
1. Proti rozhodnutí o kárném opatření může kárně obviněný podat odvolání k členské schůzi ZKO do 30ti
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení zápisu z jednání výboru s rozhodnutím o kárném provinění,
není-li stanoveno jinak. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě.
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2. Proti rozhodnutí výboru ZKO o vyloučení člena z ČKS se podává odvolání k předsednictvu ČKS.
3. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně výbor ZKO odmítne. Předseda
ZKO je oprávněn ve výjimečných případech prominout zmeškání lhůty k podání odvolání, jestliže
odvolatel zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu a podal návrh na prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů po
odpadnutí překážky společně s odvoláním.
4. Předseda ZKO předá odvolání kárnému žalobci a svolá do 60 dnů od doručení odvolání mimořádné
zasedání členské schůze ZKO, není-li stanoveno jinak. Kárný žalobce zpracuje za výbor vyjádření
k odvolání, které musí být předsedovi ZKO a odvolateli předáno nejpozději 5 dnů před zasedáním
členské schůze. Kárný žalobce na členské schůzi přednese popis průběhu prvoinstančního řízení, obsahu
odvolání a vyjádření výboru k odvolání. Členové ZKO mají právo nahlížet do spisového materiálu
kárného případu.
5. Členská schůze jako odvolací orgán může napadené rozhodnutí potvrdit nebo změnit nebo zrušit a vrátit
věc k novému projednání, je-li napadené rozhodnutí v rozporu se skutkovým zjištěním nebo jsou-li
skutková zjištění neúplná nebo nebylo-li umožněno kárně obviněnému se ke kárné žalobě vyjádřit. Právní
názor a pokyny odvolacího orgánu pro nové projednávání věci jsou pro výbor jako kárný orgán 1. stupně
závazná.
6. Drobná nebo formální pochybení odvolací orgán napraví zpravidla sám.
7. Odvolatel má právo být k jednání odvolacího orgánu přizván a své odvolání ústně zdůvodnit.
8. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření než v napadeném rozhodnutí.
9. Zápis z členské schůze musí poskytovat výstižný obraz o průběhu členské schůze, musí obsahovat údaj o
usnášeníschopnosti členské schůze, popis průběhu zasedání a rozhodnutí včetně jeho odůvodnění.
Přílohou zápisu z členské schůze je odvolání kárně obviněného a vyjádření kárného žalobce k odvolání.
10. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není přípustné další odvolání.
11. V případě odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena k předsednictvu ČKS, předá ZKO předsednictvu
ČKS celý spisový materiál případu bez zbytečného odkladu po té, kdy se dozví, že bylo podáno odvolání.
§9
Výkon kárného opatření
1. O uloženém kárném opatření informuje výbor členy ZKO na nejbližší členské schůzi.
2. Výbor je povinen zajistit uvedení uloženého kárného opatření v rejstříku kárných opatření vedeném
předsednictvem ČKS prostřednictvím sekretariátu..
Kárné řízení na úrovní ČKS
§ 10
Obecná ustanovení
1. Kárný žalobce ČKS je povinen stíhat kárné provinění funkcionáře ČKS, o němž se při výkonu své funkce
dozví. Jakmile se dozví, že funkcionář ČKS se mohl dopustit kárného provinění, je povinen učinit vše pro
to, aby věc byla náležitě objasněna. U funkcionářů ZKO zahajuje řízení na základě návrhu ze ZKO.
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2. Přípravné šetření provádí kárný žalobce s největším urychlením; přitom dbá zejména, aby nedošlo k
promlčení kárného stíhání.
3. Dojde-li k odložení věci, která byla šetřena na základě oznámení, uvědomí o tom kárný žalobce
oznamovatele písemně se stručným uvedením důvodů, proč člen ČKS není kárně stíhán.
4. V případě, že věc není odložena jako bezpředmětná pro její nejasnost či nedostatek důkazů, či z důvodů
promlčení, kárný žalobce podá žalobu. Žaloba obsahuje popis skutku, kterého se měl kárně obviněný
dopustit, odůvodnění a návrh na provedení důkazů při jednání kárné komise. Kárný žalobce
zašle stejnopis kárné žaloby do vlastních rukou kárně obviněnému na jeho poslední známou adresu. V
případě, že již v tomto stadiu řízení má kárně obviněný zvoleného zástupce a jeho plná moc je založena
ve spisu, doručují se veškeré písemnosti zvolenému zástupci kárně obviněného do vlastních rukou.
§ 11
Předběžné opatření
1. Dopustí-li se funkcionář ČKS závažného provinění a je důvodná obava, že by výkon rozhodnutí kárné
komise byl ohrožen nebo byl neúčinným, může předseda ČKS na návrh kteréhokoliv orgánu ČKS nařídit
předběžné opatření.
2. Předběžným opatřením lze rozhodnout pouze o dočasném zákazu činnosti podle §3 odst.2 písm.b) tohoto
kárného řádu. Předběžné opatření musí být vyhotoveno písemně, musí být řádně odůvodněno a musí
obsahovat poučení o opravném prostředku.
3. Předběžné opatření musí být doručeno členovi ČKS, jehož se týká, do vlastních rukou. Předběžné
opatření se současně předloží kárnému žalobci s návrhem na podání kárné žaloby.
4. Proti předběžnému opatření může dotčený člen ČKS podat do 15-ti dnů od jeho doručení předsednictvu
ČKS řádně odůvodněnou stížnost; stížnost nemá odkladný účinek.
5. Předseda ČKS může na základě skutečností ve stížnosti uvedených sám předběžné opatření zrušit. Pokud
tak neučiní a kárná žaloba již byla podána, postoupí stížnost neprodleně k rozhodnutí kárné
komisi. Pokud žaloba ještě nebyla podána, o stížnosti proti předběžnému opatření
rozhodne předsednictvo ČKS
6. Kárná komise není při rozhodování o kárném provinění vázána předběžným opatřením; jestliže však
rozhodne o kárném opatření podle §3 odst.2 písm.b) tohoto kárného řádu, vždy započítá do doby jeho
výkonu dobu, po kterou byl tímto předběžným opatřením kárně obviněný skutečně postižen.
§ 12
Zahájení kárného řízení
1. Kárné řízení (dále jen „řízení“) se koná na základě kárné žaloby, kterou podává a v řízení zastupuje kárný
žalobce.
2. Řízení je zahájeno, jakmile je kárné komisi doručena kárná žaloba.
3. Řízení může kárná komise při neveřejném zasedání zastavit usnesením, jestliže
a. členství v ČKS kárně obviněného bylo již ukončeno
b. kárná žaloba byla podána opožděně a skutek je již promlčen (po jednom roce)
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c. jde-li o provinění, za které již bylo kárně obviněnému pravomocně uloženo kárné opatření,
s výjimkou opakujících se činností, pokud bylo kárné opatření uloženo za obsahem totožný skutek
spáchaný, ale v jiném čase.
4. Předseda kárné komise doručí kárně obviněnému do vlastních rukou stejnopis kárné žaloby a oznámení
termínu a místa ústního projednávání žaloby. Současně mu určí lhůtu, ne kratší než 10 dnů, v níž se ke
kárné žalobě může vyjádřit. V pozvání k ústnímu projednávání kárné žaloby musí být kárně obviněný
upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání. Nedostaví-li se kárně obviněný, který byl
řádně pozván ke kárnému jednání bez řádné omluvy, může kárná komise jednat a rozhodnout v jeho
nepřítomnosti.
5. Kárně obviněný a kárný žalobce musí mít od doručení předvolání k ústnímu projednávání žaloby
nejméně pětidenní lhůtu na přípravu; nebyla-li lhůta dodržena, je možno konat jednání jen s jejich
souhlasem.
§ 13
Jednání
1. Jednání kárné komise je neveřejné. Na žádost může kárná komise po předchozím vyjádření kárného
žalobce a kárně obviněného připustit účast dalších osob zejména toho, kdo byl činem obviněného dotčen
na svých právech.
2. O jednání kárné komise se pořídí zápis. Zápis musí poskytovat výstižný obraz o průběhu jednání. Mimo
to musí být v zápise uvedeno den a místo jednání, složení kárné komise, označení kárného žalobce a
jméno a příjmení kárně obviněného včetně data narození, bydliště, členství v ČKS s
uvedením konkrétního členského subjektu a v případě, že si zvolil zástupce i jeho nacionále.
3. Po zahájení jednání přednese kárný žalobce žalobu. Poté umožní kárně obviněnému, aby se k žalobě
vyjádřil. V případě zastoupení na základě plné moci umožní vyjádření jeho zástupci. Není-li přítomen,
nebo nevyužil-li právo se ústně vyjádřit, přečte se jeho písemné vyjádření k žalobě. Poté následuje
dokazování. Za důkaz slouží vše, co může přispět k objasnění věci. Ukáže-li se v průběhu jednání potřeba
doplnit řízení důkazy, jež nelze hned opatřit, kárná komise jednání odročí.
4. Po skončení dokazování udělí předseda kárné komise slovo k závěrečné řeči. Nejprve hovoří kárný
žalobce, poté zástupce obviněného, pokud si ho kárně obviněný zvolil, a naposledy se vyjadřuje kárně
obviněný. Je-li kárně obviněných více, určí pořadí závěrečných řečí zástupců obviněných a obviněných
předseda kárné komise.
5. Po ukončeném ústním jednání následuje tajná porada kárné komise. Hlasuje se v abecedním pořádku s
tím, že předseda kárné komise hlasuje jako poslední. Rozhoduje většina hlasů. Nejprve se hlasuje o vině,
v případě uznání viny se obdobně hlasuje o konkrétním kárném opatření.
§ 14
Rozhodnutí o kárném opatření
1. Kárná komise může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v kárné žalobě. Uzná-li svým rozhodnutím
obviněného vinným, uloží mu kárné opatření. V případě, že vina obviněného není prokázána, kárná
komise rozhodne o zastavení řízení.
2. Rozhodnutí o kárném opatření se vždy vyhotoví písemně. Rozhodnutí musí obsahovat složení
kárné komise, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení kárně obviněného (případně jeho
zástupce), včetně data narození, bydliště, členství v ČKS s uvedením konkrétního členského subjektu,
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popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, výrok o vině, výrok o kárném opatření popřípadě
rozhodnutí o upuštění od uložení sankce, výrok o úhradě nákladů řízení, odůvodnění rozhodnutí a
poučení o opravném prostředku. V odůvodnění rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno,
na základě kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí podepíše
předseda kárné komise.
3. Rozhodnutí se doručí nejpozději do 15 dnů po vyhlášení do vlastních rukou kárně obviněnému, v případě
zastoupení jeho zástupci a kárnému žalobci. Ve stejné lhůtě se opis rozhodnutí zašle předsednictvu ČKS.
§ 15
Opravné prostředky
1. Proti rozhodnutí kárné komise může kárně obviněný podat odvolání, a to písemně do 15ti dnů ode dne
doručení kárného rozhodnutí k předsednictvu ČKS cestou kárné komise. Odvolání je podáno včas, byloli v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě.
2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Předseda
kárné komise je oprávněn ve výjimečných případech prominout zmeškání lhůty k podání odvolání,
jestliže kárně obviněný zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu a podal návrh na prominutí zmeškání
lhůty do 15 dnů po odpadnutí překážky společně s odvoláním.
3. Předseda kárné komise předloží odvolání s celým spisem předsednictvu ČKS do 8 dnů od doručení
odvolání.
§ 16
Řízení o odvolání
1. O odvolání rozhoduje předsednictvo ČKS. Na lhůtu pro předvolání k jednání, na účast při něm a na jeho
průběh se užije obdobně ustanovení o jednání před kárnou komisí. Důkazy se však zpravidla neprovádějí.
Výjimečně může předsednictvo ČKS řízení doplnit důkazy nezbytnými k tomu, aby mohlo o odvolání
rozhodnout.
2. Zjistí-li předsednictvo ČKS v napadeném rozhodnutí vady nebo zjistí vady v průběhu kárného řízení před
kárnou komisí, napadené rozhodnutí zruší a ve věci, pokud může nové rozhodnutí učinit na podkladě
skutkového stavu, který byl v prvoinstančním řízení zjištěn případně v rámci odvolacího řízení doplněn,
rozhodne samo. Jinak vrátí věc kárné komisi, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednala a rozhodla.
Kárná komise je při novém projednání vázána názorem předsednictva ČKS.
3. Předsednictvo ČKS nemůže samo uznat kárně obviněného vinným kárným obviněním, pro něž byl
napadeným rozhodnutím zproštěn kárné obžaloby. V takovém případě vrátí věc kárné komisi, aby ve věci
znovu jednala a rozhodla.
4. Rozhodnutí předsednictva ČKS je konečné. Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a v případě
nepřítomnosti kárně obviněného, nebo jeho zvoleného zástupce, jeho doručením.
§ 17
Náklady řízení
1. Náklady řízení vzniklé kárně obviněnému nese on sám.
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2. Je-li kárné řízení zastaveno pro nedostatek důkazů, má kárně obviněný oprávněn požadovat po ČKS
požadovat úhradu nákladů na jízdné a ubytování ve výši stanovené pro náhradu cestovních náhrad
zákoníkem práce a prováděcími předpisy.
§ 18
Výkon kárného opatření
1. Pravomocné rozhodnutí kárného orgánu doručí předseda kárné komise předsednictvu

ČKS.

2. Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření podle § 3 odst. 2 písm. c) a d) a § 3 odst.3 písm. b)d) zašle předsednictvo ČKS pravomocné rozhodnutí na příslušné pracoviště plemenné knihy k provedení
výkonu kárného opatření záznamem v rejstříku chovatelských stanic.
3. Rozhodla-li kárná komise o uveřejnění pravomocného kárného rozhodnutí v odborném tisku, zašle
předsednictvo ČKS opis kárného rozhodnutí případně stručný a srozumitelný výtah s komentářem
příslušné redakci odborného kynologického tisku se žádostí o uveřejnění.
§ 19
Rejstřík kárných opatření
1. Pravomocná kárná opatření se zapisují do rejstříku, který vede Předsednictvo ČKS prostřednictvím
sekretariátu.
2. Na základě žádosti člena ČKS, kterému bylo pravomocně uloženo kárné opatření,
provede
předsednictvo ČKS výmaz vykonaného kárného opatření z rejstříku kárných opatření, jestliže se choval
bezúhonně
a. jeden rok, jde-li o písemné napomenutí
b. tři roky, jde-li o dočasný zákaz činnosti
3. Zahlazení kárného opatření se poznamená v rejstříku kárných opatření. Na člena
kárné opatření bylo zahlazeno, se hledí, jakoby nebyl kárně postižen.

ČKS, jehož

§ 20
Ustanovení závěrečná
1. Tento kárný řád byl schválen předsednictvem ČKS na zasedání dne 24.4.2017 s účinností od 25.4.2017.
2. Týmž dnem pozbývá platnosti a účinnosti kárný řád ČKS schválený předsednictvem ČKS na zasedání
25.6.2003.
3. Krajské organizace a odborné klubu se při ukládání kárných opatření řídí přiměřeně §7-9 tohoto kárného
řádu.
4. Tento kárný řád bude publikován prostřednictvím INFO ČKS všem členským subjektům, registrovaným
k jeho datu schválení v ČKS.

Jaroslav Šmolík
Předseda Českého kynologického svazu
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