KÁRNÝ ŘÁD Akita Ken, z.s.
I. Obecná ustanovení

Tímto kárným řádem se řídí výbor Akita Ken z.s. proti každému členu spolku, který porušil povinnosti člena klubu, vyplývajících ze stanov,
chovatelských a dalších klubových předpisů, pro narušování dobrého soužití v klubu, porušení stanov a ostatních norem ČMKU.

II. Provinění proti kárnému řádu
1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
i. Stanovy Akita Ken z.s.
ii. Chovatelský a zápisní řád ČMKU
iii. Jiné normativy vydané nadřazenými organizacemi
iv. Výstavní řád a jiné normativy, vydané ČMKU
v. Svým jednáním poškodil dobré jméno Akita Ken z.s. na veřejnosti.
vi. Narušil dobré soužití zejména mezi členy spolku.
2. Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům Akita Ken z.s. a vědomě porušuje Etický kodex spolku.
3. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, či jiná forma součinnosti takového provinění.

III. Kárné opatření

1. Výbor spolku může za kárné provinění uložit kárné opatření.
2. Kárná opatření jsou:
a. písemné napomenutí výborem
b. písemné napomenutí výborem s výstrahou
c. peněžitá pokuta do výše 10 000,- Kč.
d. vyloučení z klubu
3. Vyloučený člen klubu může být opakovaně přijat za člena klubu nejdříve po uplynutí 3 let po schválení valnou hromadou
4. Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření. V kárném opatření nemusí být dodrženo pořadí bodů a – d.

IV. Ukládání kárných opatření
1. Při ukládání kárného opatření je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro spolek, chov
plemene a pro kynologii jako takovou.
2. Zda provinění bylo spácháno z nedbalosti, či úmyslně.
3. Opatření musí být přiměřené závažnosti provinění, je nutno přihlédnout k polehčujícím i přitěžujícím okolnostem.
4. Za polehčující okolnosti se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činů, náhrada způsobené škody.
5. Za přitěžující okolnosti se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zásadní povinnost mu uloženou, byl již kárně postižen,
způsobil větší škodu, spáchal provinění zvláště zavrženíhodným způsobem, lstí, ze zištných důvodů, ze msty, jako organizátor
skupiny svedl k provinění jiného člena, svým činem poškodil pověst Akita Ken z.s.
6. Výbor může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto zmírnit druh kárného opatření za
podmínek stanovených v č.IV.4 odst. 2.
Výbor může rozhodnout, že kárné opatření po nabytí právní moci bude
a) uveřejněno v interní sekci webového rozhraní spolku Akita Ken z.s. , v případě hrubého porušení ve veřejné sekci.
To se týká chovatelského řádu ČMKU, zápisního řádu ČMKU, zápisního řádu nadřazené organizace a Stanov Akita Ken
z.s.
b) jako zpřísňující sankci může uložit i zákaz aktivní účasti na akcích z.s.

V. Vznik a zánik kárného řízení

1. Podnět pro zahájení kárného řízení podává člen spolku, či člen kontrolní komise po zjištěních, výhradně písemně výboru na
adresu předsedy.
2. Podnět k zahájení kárného řízení podá i výbor klubu, pokud bude stížnost podána nečlenem klubu, jiným klubem či osobou z řad
chovatelů a výboru adresována, nebo pokud se jiným hodnověrným způsobem dozví o podezření ze spáchání kárného
provinění konkrétním členem.
3. Stížnost musí být řádně podepsaná, s celým jménem a adresou stěžovatele, na anonymní podání nebude brán zřetel.
4. Veškerá nezahájená kárná řízení zanikají po třech letech ode dne provinění.

VI. Kárné řízení

1. Řízení před kárným orgánem má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy spolku . Kárné rozhodnutí má
následovat co nejdříve po kárném provinění.
2. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile výbor vydá rozhodnutí o zahájení kárného řízení od doručení podání. Oznámení se
zasílá zásadně doporučené do vlastních rukou, na doručenku.
3. Kárné řízení se zastaví při zániku členství, nezbavuje však odpovědnosti v trestním či občanskoprávním řízení před soudem
4. Kárné řízení je neveřejné.
5. Jedná-li se o kárné stíhání člena Výboru, nebo Kontrolní komise, výbor ve spolupráci s KK pozastaví tomuto členu výkon funkce
do ukončení kárného řízení

VII. Předvolání

1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to alespoň 14 dnů předem, doporučeným dopisem a současně elektronicky

pozván a dána mu možnost, aby se k ke skutku osobně vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy a
vyjádřil se k podkladům na jejichž základě výbor zahájil řízení.
2. Odmítnutí převzetí předvolání se považuje za předvolání doručené, tak i nevyzvednuté předvolání za doručené tzv. fikcí.
3. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez dostatečné omluvy, může dozorčí rada
rozhodnout v jeho nepřítomnosti.

VIII. Dokazování a průběh kárného jednání

1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění
2. Všechny výpovědi se zapíší do protokolu, který kárně stíhaný vlastnoručně podepíše. Také o jiných provedených zjištěních se
provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.
3. V zápise o průběhu kárného řízení musí být uveden den a místo jednání, jméno a příjmení a trvalé bydliště kárně stíhaného,
důkazní prostředky, rozhodnutí, včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo a rozhodnutí o uveřejnění.

IX. Kárné rozhodnutí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výbor po projednání a dokazování pak v nepřítomnosti kárně stíhaného rozhodne.
Uzná-li výbor kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného řízení a náhradu
cestovného členům dle platného sazebníku Akita Ken z.s. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly
kárným stíháním. Výjimku tvoří, je-li viny zproštěn. Potom mu přísluší náklady na cestovné.
Nebude-li výbor přesvědčen, že kárně stíhaný se provinil, zprostí jej obvinění.
Pokud nedojde k prokázání kárného provinění a bude prokázáno, že podnět ke kárnému řízení byl podán na základě
smyšlených informací, hradí veškeré náklady spojené s šetřením dozorčí rady ten, kdo podnět podal.
Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně, doporučeným dopisem /doručenkou/ do 15-ti dnů po jeho vyhlášení
a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.
Kárné rozhodnutí musí obsahovat seznam přítomných, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení stíhaného a
místo trvalého bydliště, popřípadě funkce a dále informace, na jejichž základě bylo rozhodnuto, dále počátek a konec kárného
řízení. Jestliže se stíhaný odvolacího práva nevzdal a nepodal ve stanovené lhůtě odvolání, je prokázáno, že rozhodnutí
nabylo právní moci.

X. Odvolání
1.

Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně u výboru, který rozhodl a to do 15-ti dnů
ode dne doručení písemného vyhotovení kárného
2. rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno na poště. Odvolání může být podáno ve stanovené lhůtě též
do protokolu.
3. Odvolání může podat jen kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal již výslovně při jednání dozorčí rady.
4. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání podané opožděně výbor zamítne. Došlo-li k zmeškání lhůty ze závažných
důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí kárně stíhaný požádat do 3 dnů od pominutí
překážky, která mu v podání bránila, současně s důvody o zmeškání úkonu. Odvolání pak může podat do 15-ti dnů od doručení
rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
5. Ke každému včas podanému odvolání soustředí výbor veškeré doklady a předloží každé odvolání do 14 dnů ode dne zaslání se
svým vyjádřením příslušnému odvolacímu orgánu, což je kontrolní komise spolku Akita Ken z.s. a ta do 30 dnů rozhodne.
i. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí zrušit a změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí
zrušit a vrátit zpět výboru k novému projednání a rozhodnutí a to zejména, pokud by rozhodnutí výboru
odporovalo právním předpisům.
ii. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 30 dnů kárně stíhanému a výboru. V
odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření.
6. Odvolací orgán odvolání zamítne bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li odvolání jako nedůvodné.
7. Proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího orgánu se lze odvolat podáním odvolání — mimořádného opravného prostředku
a to k členské schůzi spolku Akita Ken z.s. a to do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí.
8. Mimořádný opravný prostředek /obnovu řízení/ lze použít při dodatečně vyskytnuvších skutečností, které kárně stíhaný nemohl
uplatnit a skutečností, které nebyly známy při projednání.

XI. Závěrečná ustanovení
Tento kárný řád nabývá platnosti dnem schválení shromáždění zakladatelů na schůzi dne 23. 2. 2019 v Litni.

