
Kárný řád AICC

1/ Kárná řízení provádí výbor (viz Stanovy čl. X odst 21)

2/ Za porušení Stanov či ostatních norem spolku nebo neplnění členských povinností člena 
nebo povinností vyplývajících ze zastávané funkce ve Výboru nebo Kontrolní komisi, může 
být uloženo podle závažnosti kárné opatření.

3/ Kárné opatření lze udělit za činnost, která vážně narušuje fungování AICC, spolupráci 
členů a kazí dobré jméno spolku na veřejnosti.

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.

5/ Kárné provinění nelze projednat, uplyne-li od jeho spáchání více než jeden rok.

6/ Kárným opatřením může být:

a/ písemné napomenutí

b/ pokuta

c/ odvolání z funkce

d/ návrh ČMKU na pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stanici příslušného 
chovatele

e/ vyloučení ze spolku dočasné – do nejbližší členské schůze

f/ vyloučení ze spolku dočasné na dobu utrčitou

g/ vyloučení ze spolku trvalé

7/ Kárná opatření a/ až f/ provádí výbor, g/ provádí členská schůze

8/ Výčet kárných opatření neurčuje jejich pořadí.

9/ Trvalé vyloučení je jako kárné opatření mimořádným opatřením, které se ukládá po té, 
kdy předchozí kárné opatření nevedlo k nápravě

10/ 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 
postaral o nápravu.

11/ V případě, že vina kárně obviněného není prokázána, výbor kárné řízení zastaví.

12/ Proti rozhodnutí o kárném opatření může kárně obviněný podat odvolání k členské 
schůzi do 30ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-
li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě.

13/ 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 závazná.

14/ Odvolatel má právo být k jednání odvolacího orgánu přizván a své odvolání ústně 
zdůvodnit.

15/ Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není přípustné další odvolání.
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16/ Kárné řízení (dále jen „řízení“) se koná na základě písemného podnětu ke kárnému 
řízení (dále jen podnětu), který je doručen doporučeně na adresu sídla klubu.

17/ Na anonymní podněty nebude brán zřetel.

18/ Jestliže výbor do 30 dnů od doručení podnětu nereaguje, má stěžovatel právo podnět 
postoupit kontrolní komisi. V tom případě kontrolní komise ve všech bodech tohoto řádu 
přejímá funkci výboru.

19/ Výbor doručí kárně obviněnému do vlastních rukou stejnopis podnětu a oznámení 
termínu a místa ústního projednávání. Současně mu určí lhůtu, ne kratší než 10 dnů, v níž 
se k podnětu může vyjádřit. V pozvání k ústnímu projednávání musí být kárně obviněný 
upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání. Nedostaví-li se kárně 
obviněný bez řádné omluvy, může výbor jednat a rozhodnout v jeho nepřítomnosti.

20/ Ke kárnému řízení mohou být přizváni svědci.

21/ O kárném řízení bude vyhotoven písemný zápis.

22/ proti rozhodnutí výboru se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolat 
se lze pouze písemně doporučeným dopisem. Lhůta pro vyjádření je rovněž 30 dnů.
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