
Kárný řád Akita Inu Czech Club z.s. (AICC)

1. Kárná řízení provádí Kárná komise (viz Stanovy čl. XII) 

2. Za porušení Stanov, jiných řádů, norem a přijatých usnesení orgánů AICC či povinností z nich
vyplývajících, může být uloženo podle závažnosti kárné opatření.

3. Kárné opatření lze udělit i 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.  O kárném
provinění musí být rozhodnuto nejpozději do dvou let ode dne jeho spáchání.

6. Kárným opatřením může být:

a. písemné napomenutí

b. pokuta do maximální výše 5000,- Kč 

c. odvolání z funkce

d.  návrh  na  ČMKU  na  pozastavení  zápisů  vrhů  na  chovatelskou  stanici  příslušného
chovatele, nebo pozastavení chovnosti na určité chovné jedince v majetku proviněného

e. dočasné vyloučení ze spolku na maximální dobu dvou let 

f. vyloučení ze spolku trvalé

7. Uložit kárné opatření spadá výlučně do působnosti Kárné komise.

8. Trvalé vyloučení je kárným opatřením mimořádné povahy, které lze uložit poté, kdy předchozí
kárné opatření nevedlo k nápravě.

9.  O  kárných  opatřeních  rozhoduje  Kárná  komise.  Kárná  komise  je  při  svém  rozhodování
nezávislá. Kárná komise doručí kárně obviněnému do vlastních rukou stejnopis návrhu na zahájení
kárného řízení a současně mu určí lhůtu ne kratší než 10 dnů, v níž se může k podnětu vyjádřit.
K jednání  Kárná  komise  přizve  kárně  obviněného,  který  se  kárného  provinění  dopustil.  V
předvolání  k  ústnímu  projednávání  musí  být  kárně  obviněný  upozorněn  na  následky
bezdůvodného nedostavení se k jednání. Nedostaví-li se kárně obviněný bez řádné omluvy, může
Kárná komise  jednat a rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Po projednání kárného provinění vydá
Kárná komise písemné rozhodnutí s odůvodněním a popisem skutku, kterého se kárně obviněný
dopustil.  Rozhodnutí  musí  obsahovat  poučení  o  opravném prostředku.  Rozhodnutí  podepisuje
předseda Kárné komise a musí být doručeno do vlastních rukou kárně obviněného.

10. Kárná komise může po projednání kárného řízení vyslovit  vinu kárně obviněného a přesto
upustit od uložení kárného opatření, zejména tehdy, jestliže se kárně obviněný k provinění doznal
a postaral o nápravu.

11. V případě, že vina kárně obviněného není prokázána, Kárná komise kárné řízení zastaví.

12. Proti rozhodnutí o kárném opatření může kárně obviněný podat odvolání k rukám předsedy
Kárné komise, a to do 30ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí.

13. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě. Pokud Kárná
komise  sama  odvolání  nevyhoví  (autoremedurou),  rozhoduje  o  něm  členská  schůze,  a  to
s konečnou platností. Rozhodnutí členské schůze o odvolání kárně obviněného se doručí kárně
obviněnému do vlastních rukou a nabývá účinnosti doručením.

Schváleno na členské schůzi dne 8.5.2022


