
KÁRNÝ ŘÁD
Klubu tibetské dogy ČR, z.s. (KTD ČR, z.s.)

Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, vymezení
objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Tento řád má také

preventivně předcházet provinění, a tak přispět k dobrému jménu 
Klubu tibetské dogy ČR, z.s. na veřejnosti.

§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tento kárný řád je prováděcím předpisem k ostatním předpisům Klubu tibetské dogy ČR, 
z.s. (dále také jen klub). Určuje zásady pro vedení řízení směřujících k zabezpečení pořádku 
při klubové činnosti.
2. Podle tohoto kárného řádu lze provést kárné řízení proti každému členu klubu, který porušil
povinnosti člena klubu, viz § 3 kárného řádu (dále také KŘ).
3. Kárné provinění nelze projednat po uplynutí promlčecí doby, která je dvouletá, viz § 6 odst.
2.
4. Pro zahájení úkonu je kárným řádem vyžadována písemná forma. V případě podání 
podnětu postačí, je-li učiněn prostřednictvím e-mailu, uvedeném na oficiálních webových 
stránkách klubu. Elektronický podpis či certifikát není vyžadován. Rozhodnutí a usnesení 
kárné komise, odvolání proti rozhodnutí musí být dotčeným stranám zasláno v písemné 
podobě, doporučeně poštou s určením do vlastních rukou.

§ 2
KÁRNÉ ORGÁNY

1. Kárným orgánem je tříčlenná Revizní a kárná komise (dále také kárná komise), která si ze 
svého středu zvolí předsedu. Je volena členskou schůzí klubu na dobu pěti let. 
2. Odvolacím orgánem je výbor Klubu tibetské dogy ČR, z.s. Jeho rozhodnutí je konečné. 

§ 3
KÁRNÉ PROVINĚNÍ

1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a) Stanovy Klubu tibetské dogy ČR, z.s.,
b) Chovatelský a zápisní řád Klubu tibetské dogy ČR, z.s.,
c) Stanovy, Řády, Směrnice a Reglementy ČMKU,
d) bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplývající z funkce v orgánech Klubu  
tibetské dogy ČR, z.s.,
e) kdo opětovně nebo hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy klubu, nebo jedná
proti zájmům klubu, nebo jedná proti zájmům kynologie,
f) porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a pro nedostatečnou 
péči o zvířata v souvislosti s chovem, držením psů a výcvikem. 

§ 4
KÁRNÁ OPATŘENÍ

1. Za jedno provinění může kárná komise uložit jedno kárné opatření. Za kárné provinění 
může kárná komise uložit tato kárná opatření:

a) písemné napomenutí, 



b) napomenutí před kárnou komisí s výstrahou,
c) dočasné pozastavení poskytování chovatelského servisu na dobu 1 – 10 let Klubem 
tibetské dogy ČR, z.s., 
d) trvalé pozastavení poskytování chovatelského servisu 
Klubem tibetské dogy ČR, z.s., 
e) dočasné vyloučení z Klubu tibetské dogy ČR, z.s.až na dobu 10 let,
f) trvalé vyloučení z Klubu tibetské dogy ČR, z.s.,
g) zákaz výkonu funkcí v orgánech Klubu tibetské dogy ČR, z.s.

§ 5
POSTUP PŘI UKLÁDÁNÍ KÁRNÝCH OPATŘENÍ

1. Při rozhodování o uložení kárného opatření je nutné vzít v úvahu především jeho výchovný
účel. Při ukládání kárných opatření je nutné přihlížet ke stupni nebezpečnosti provinění proti 
zájmům a cílům klubu, chovu tibetských dog, kynologie a etice. Dále je nutné vzít v úvahu, 
zda ke spáchání provinění došlo z nedbalosti či úmyslně. Při ukládání některého z kárných 
opatření je nutno dbát na to, aby opatření odpovídalo závažnosti provinění. 
2. Přiznání se k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení majetkové újmy se 
pokládá za polehčující okolnost.
3. Za přitěžující okolnost se pokládá zejména to, jestliže kárně stíhaný svým činem poškodil 
dobrou pověst klubu, jako organizátor svedl k provinění ještě dalšího jiného člena, byl již 
jednou kárně potrestán, způsobil-li větší škodu, nebo spáchal-li provinění ze zištných důvodů. 
4. Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto 
upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v § 5 odst. 2.

§ 6
PROMLČENÍ KÁRNÉHO OPATŘENÍ

1. Kárné řízení nelze zahájit po uplynutí promlčecí doby. 
2. Délka promlčecí doby je 2 roky a počíná běžet od prvního dne následujícím po 
prokazatelném začátku podstaty kárného provinění. 
3. Po zahájení kárného řízení se promlčecí doba zastavuje. 

§ 7
KÁRNÉ ŘÍZENÍ

1. Kárné řízení je zahájené okamžikem doručení písemného podnětu (dle § 1, odst. 4) na 
zahájení kárného řízení předsedovi klubu, členu výboru nebo předsedovi kárné komise. Po 
obdržení oznámení o kárném provinění předseda kárné komise neprodleně zahájí kárné řízení 
dle klubových a obecně právních předpisů. Předseda kárné komise je povinen vyloučit 
z řízení osoby, o jejichž nestrannosti lze mít pochybnosti. 
2. Předseda kárné komise zašle podezřelému z provinění písemné vyrozumění (dle § 1, odst. 
4), v němž mu oznámí, že proti jeho osobě bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení uvede, 
čeho se obvinění týká. 
3. Je-li kárné řízení vedeno proti funkcionáři klubu, je jeho výkon funkce pozastaven do 
vydání rozhodnutí-usnesení kárné komise, nebo do zastavení kárného řízení. O zastavení 
výkonu funkce informuje předseda kárné komise předsedu výboru klubu. V případě, že je 
zastaven výkon funkce předsedovi klubu, oznámí tuto skutečnost předseda kárné komise 
jednateli klubu. 
4. Kárné řízení se nezahajuje jestliže:



a) stíhaná osoba zemře nebo je nezpůsobilá k právním úkonům,
b) není-li naplněna skutková podstata kárného provinění.
5. O zastavení kárného řízení formou usnesení bude stíhaná osoba vyrozuměna do 15 dnů 
doporučeně poštou s určením do vlastních rukou. Proti usnesení o zastavení kárného řízení 
není přípustné odvolání. 
6. Před zahájením kárného řízení je kárný orgán povinen uskutečnit všechny úkony potřebné 
k tomu, aby byl zjištěn úplný a správný skutkový stav věci, přičemž přihlíží k tomu, co svědčí
v prospěch či v neprospěch kárně stíhané osoby. 
7. Kárné řízení je neveřejné, vyjma dotčených stran kárného řízení.

§ 8
PŘEDVOLÁNÍ KE KÁRNÉMU ŘÍZENÍ

1. Ke kárnému řízení musí být kárně stíhaný předvolán alespoň 10 dnů předem, a to 
doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou.
2. Návrh na zahájení kárného řízení spolu s usnesením o zahájení kárného řízení zašle 
předseda kárné komise tomu členovi, proti kterému návrh směřoval. Usnesení vyhotovuje 
písemně předseda kárné komise s tímto obsahem: 
a) název a sídlo klubu,
b) datum vydání usnesení,
c) stručný popis skutku, který je kladen za vinu,
d) poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k obhajobě,
e) místo, datum a hodina konání jednání,
f) poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez předchozí řádné omluvy 
znamená, že se vzdal svých práv.
3. Pokud se stíhaný ke kárnému jednání, ke kterému byl řádně pozván, bez dostatečné omluvy
nedostaví, může kárná komise rozhodnout i v jeho nepřítomnosti a bez jeho vyslyšení.  

§ 9
PRŮBĚH KÁRNÉHO ŘÍZENÍ A DOKAZOVÁNÍ

1. Kárná komise rozhoduje na podkladě skutečného stavu věci a všech získaných objektivních
informací. Základem dokazování jsou výpovědi svědků, jakož i stíhané osoby a jakékoliv 
další jiné důkazy a spisy potřebné k objektivnímu projednání věci. 
2. Členové klubu jsou povinni se na pozvání dostavit k jednání kárné komise ať již jako 
odborníci nebo svědkové.  V odůvodněných případech, předem projednaných s předsedou 
kárné komise, mohou zaslat své vyjádření či výpověď písemně tak, aby členům kárné komise 
byla doručena nejpozději 3 dny před konáním jednání. Pokud se členové klubu na jednání 
dostaví osobně, mají nárok na náhradu ušlého výdělku a cestovních náhrad, vyjma kárně 
stíhaného člena.
3. Kárná komise může rozhodnout, že průběh jednání bude na náklady obviněného, pokud se 
prokáže, že se skutečně provinění dopustil a pokud ještě v průběhu samotného jednání 
záměrně poskytoval nepravdivé informace s cílem uvést kárnou komisi v omyl. Stanovená 
částka bude splatná na základě vystavení řádného daňového dokladu se splatností 60 dní od 
jeho vystavení na účet KTD ČR, z.s.
4. Kárná komise se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného
a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně 
stíhaný na svou obhajobu.



5. Z jednání kárné komise zejména z průběhu jednání se pořizuje podrobný zápis, v němž 
musí být uvedeno: 

a) místo a datum jednání, 
b) seznam všech osob přítomných jednání s uvedením jejich jména a příjmení, adresy trvalého
bydliště, data narození, u kárně stíhaného i datum vzniku členství,  
c) předmět jednání, 
d) doba, kdy k provinění došlo, 
e) důkazní prostředky, 
 f) rozhodnutí o výsledku jednání včetně uvedení, které kárné opatření bylo uloženo,
rozhodnutí o náhradě nákladů řízení.  

Zápis z kárného jednání podepisují všichni přítomní. 

§ 10
KÁRNÉ ROZHODNUTÍ

1. Kárná komise při svém rozhodování zváží objektivně a nezaujatě všechny výsledky šetření.
Dále jednotlivě a ve vzájemné souvislosti provede dokazování a po poradě ve věci rozhodne. 
Porady se kárně stíhaný nezúčastní. Dojde-li kárná komise k přesvědčení, že se kárně stíhaný 
dopustil kárného provinění, rozhodne o vině a uloží kárné opatření, nevyužije-li svého 
oprávnění dle § 5 odst. 4. 
2. Nabude-li kárná komise přesvědčení, že se kárně stíhaná osoba neprovinila, zprostí jej 
obvinění. O této skutečnosti bude dotčená strana informována dle § 7, odst. 4c kárného řádu.
3. Rozhodnutí o kárném řízení se stíhanému sděluje písemně, doporučeným dopisem ve lhůtě 
do 15 dnů po jeho vyhlášení. To platí i v případě, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující 
obvinění. Rozhodnutí může být také proti podpisu předáno přímo do vlastních rukou 
stíhanému po ukončení jednání kárné komise.   
4. Obsahové náležitosti kárného rozhodnutí: 
a) název klubu, 
b) datum vydání rozhodnutí,
c) místo jednání,
d) jmenný seznam členů komise,
e) jméno a příjmení, popř. funkce stíhaného, datum narození a místo trvalého bydliště,
f) výrok o vině a opatření s uvedením způsobu spáchání kárného provinění, s uvedením 
konkrétního předpisu, který byl porušen, popřípadě výrok o nákladech řízení a uveřejnění. 
V odůvodňovací části rozhodnutí musí být přesně, srozumitelně a výstižně uvedeno, na 
základě kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno, 
g) počátek a konec doby kárného řízení, 
h) poučení o opravném prostředku (odvolání).
5. V případě, že se kárně stíhaný odvolacího práva vzdal a nepodal ve stanovené lhůtě 
odvolání, oznámí kárná komise po uplynutí odvolací lhůty kárně stíhanému, že rozhodnutí 
nabylo platnosti. 



§ 11
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ KÁRNÉ KOMISE

Proti rozhodnutí vydanému kárnou komisí může kárně stíhaný podat písemné odvolání a to 
doporučeným dopisem ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí nebo doručení rozhodnutí předsedovi
výboru Klubu tibetské dogy ČR, z.s.
Odvoláním nelze napadnou rozhodnutí o vině, ale pouze uložené kárné opatření.
3. Včas podané odvolání má odkladný účinek a je právoplatné, je-li podáno oprávněnou 
osobou. Opožděně podané odvolání bude zamítnuto. Předseda klubu může povolit navrácení 
zmeškané lhůty, existují-li proto závažné důvody. O navrácení lhůty však musí stíhaný 
požádat do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila, současně 
s důvody zameškání. Odvolání může pak podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o povolení 
navrácení odvolací lhůty. 
3. Výbor klubu prošetří každé odvolání a vrátí jej se svým vyjádřením kárné komisi. 
Vyjádření výboru je pro kárnou komisi závazné. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější 
kárné opatření, než bylo kárnou komisí uloženo. 
 Výbor Klubu tibetské dogy ČR, z.s. může:
a) odvolání zamítnout,
b) rozhodnutí komise zrušit a věc vrátit k novému projednání,
c) rozhodnutí komise změnit.
4. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání není opravný prostředek přípustný. 

§ 12
NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI KÁRNÉHO ROZHODNUTÍ

1. Kárné rozhodnutí je pravomocně vykonatelné jestliže:
a) kárně potrestaný se vzdal práva odvolání,
b) nebylo proti němu včas podáno odvolání,
c) výbor Klubu tibetské dogy ČR, z.s.odvolání zamítl,
d) bylo v odvolacím řízení potvrzeno nebo změněno.

§ 13
KÁRNÉ OPATŘENÍ A JEHO VÝKON

1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření 
uloženo, nabylo právní moci (§12).
2. Výkon kárného opatření zajistí kárná komise takto:
a) Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se ve srozumitelném 
výtahu, v souladu s právní legislativou, uveřejní v klubovém Zpravodaji nebo na oficiálních 
webových stránkách klubu tak, aby v co možná nejvyšší míře byl zachován preventivní a 
výchovný účel kárného řízení. 
b) V případě rozhodnutí o povinnosti úhrady nákladů řízení kárně postiženým, zašle stejnopis 
rozhodnutí pokladníkovi klubu, který zkontroluje, zda byla částka do stanovené lhůty 60 dnů 
splatnosti uhrazena. 
c) Při dočasném či trvalém pozastavení poskytování chovatelského servisu Klubem tibetské 
dogy ČR, z.s.zašle stejnopis rozhodnutí plemenné knize. 
3. Nezaplatí-li člen KTD ČR náhradu nákladů kárného řízení, kterou mu bylo uloženo uhradit,
bude dlužná částka vymáhána žalobou v občanskoprávním řízení. 



§ 14
PŘEDPOKLADY PROMINUTÍ VYLOUČENÍ NEBO POZASTAVENÍ

CHOVATELSKÉHO SERVISU POSKYTOVANÉHO KTD ČR, z.s.

Vyloučený člen Klubu tibetské dogy ČR, z.s. může požádat výbor klubu o prominutí 
vyloučení nejdříve po uplynutí poloviny doby, na kterou byl při dočasném vyloučení 
vyloučen, při trvalém vyloučení pak po uplynutí 10 let.  Obdobný postup se volí při dočasném
nebo trvalém pozastavení poskytování chovatelského servisu Klubem tibetské dogy ČR, z.s.

§ 15
PŘEZKOUMÁVACÍ PRAVOMOC

1. Výbor Klubu tibetské dogy ČR, z.s. má právo do 1 roku po nabytí právní moci přezkoumat 
rozhodnutí kárné komise, a to na základě stížnosti i z vlastního podnětu. Proti rozhodnutí 
kárné komise lze podat stížnost do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí komise. 
2. Proti rozhodnutí přezkoumávacího řízení není odvolání.
3. Opakovanou, neopodstatněnou stížnost výbor klubu odloží bez přezkoumání a tuto 
skutečnost oznámí stěžovateli.

§ 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odvolacím kárným orgánem je výbor Klubu tibetské dogy ČR, z.s. Jeho rozhodnutí je 
konečné. 

Tento kárný řád byl projednán na zasedání výboru Klubu tibetské dogy ČR, z.s.dne 
4. srpna 2018.

Po schválení členskou schůzí bude doplněno datum schválení, kterým kárný řád nabude 
účinnosti.

  




