
KÁRNÝ ŘÁD KBO 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Kárný řád KBO (dále jen jako „Kárný řád“) popisuje průběh kárného řízení v rámci Klubu 

bílého ovčáka („KBO“), které je zahájeno v důsledku zjištěného provinění člena KBO. Při své 

rozhodovací pravomoci působí na členy klubu k tomu, aby svým jednáním nepoškozovali KBO 

a jeho poslání, a zejména aby dodržovali rozhodnutí klubových orgánů, předpisy ČMKU a 

respektovali práva ostatních členů klubu. Členem KBO se pro potřeby tohoto Kárného řádu 

rozumí i členové orgánů KBO. Kárný řád je závazný a jím se řídí všichni členové i orgány KBO.  

Článek 2 

Provinění 

1. Provinění se dopouští ten, kdo úmyslně či z nedbalosti porušil: 

a) Stanovy KBO 

b) Řády KBO 

c) Svým jednáním poškodil jiného člena KBO. 

 

2. Proviněním je rovněž neplnění členských povinností člena nebo povinností vyplývajících ze 

zastávané funkce ve Výboru či Kontrolní a Revizní Komisi KBO.  

3. Neplnění členské povinnosti dle článku IV., odstavce 3, bodu d) Stanov – včasné placení 

členských poplatků – není považováno za provinění spadající do kompetence Kárného řádu. 

Článek 3 

Kárné opatření 

1. Za výše uvedená provinění může být dle závažnosti provinění uloženo následující kárné 

opatření: 

a) písemné napomenutí 

b) odvolání z funkce 

c) pozastavení chovatelského servisu až na dobu 5 let 

d) návrh ČMKU na pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stranici příslušného chovatele 

e) vyloučení ze spolku (dočasně, trvale). 

 

2. Kárné opatření je udělováno dle závažnosti provinění, jeho následkům a míře zavinění a 

s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, zejména: 

a) doznání viny a snaha o nápravu (kde je to možné) 

b) předchozí bezúhonnost. 

 

3. Přitěžujícími okolnostmi jsou naopak: 

a) předchozí udělené kárné opatření 

b) provinění spáchané zvláště surovým způsobem či pod vlivem omamných látek 

c) závažné porušení povinností v rámci svěřené funkce v KBO 



d) svedení jiné osoby k provinění. 

Článek 4 

Kárné orgány 

1. Kárné orgány jsou v první instanci Výbor KBO, dále Kontrolní a revizní Komise („KRK“) jako 

odvolací orgán s omezenou pravomocí a Členská schůze jako odvolací orgán poslední 

instance. 

Článek 5 

Kárné řízení 

1. Kárné řízení se zahajuje na základě podnětu člena KBO, Výboru KBO, případně na základě 

podnětu třetí strany. 

2. Kárné řízení je zahájeno doručením podnětu písemnou formou, a to dopisem na adresu sídla 

Klubu, či elektronicky na e-mailovou adresu předsedy KBO. 

3. Kárné orgány postupují v kárném řizení v souladu se stanovami a řády klubu a zákony ČR. 

Jsou povinny hájit zájmy Klubu a jeho členů.  

4. Dle závažnosti údajného provinění postupuje Výbor KBO, jako disciplinární orgán první 

instance, jedním ze dvou následujících způsobů: 

a. V případě drobného provinění  s jasně prokazatelnou vinou a současně při možnosti 

aplikovat alespoň jednu z výše uvedených polehčujících okolností Výbor KBO 

i. zajistí dostupné důkazní materiály, 

ii. projedná mezi sebou dané provinění, a to zejména elektronicky, 

iii. rozhodne o znění kárného opatření, 

iv. bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušného člena o znění kárného 

opatření, a to doporučeně dopisem na adresu, kterou člen uvedl ve své 

přihlášce do KBO. 

b. V případě závažnějšího provinění, s nejasně prokazatelnou vinou a/nebo při existenci 

některé z výše uvedených přitěžujících okolností Výbor KBO 

i. zajistí dostupné důkazní materiály, 

ii. písemně informuje člena o tom, že s ním bylo zahájeno kárné řízení v dané 

věci a zároveň, 

iii. ho požádá o vysvětlení, a to písemně do 14 dnů od doručení oznámení, nebo 

ústně na nejbližší schůzi Výboru KBO, 

iv. po obdržení vysvětlení Výbor KBO znovu zváží všechny okolnosti, zejména 

podstatu a závažnost důsledků provinění, všechny polehčující i přitěžující 

okolnosti. V případě přetrvávajících nejasností si může Výbor od člena 

vyžádat ještě další vysvětlení a informace. Následně podezřelého člena buď  

1. zprostí viny v plném rozsahu, 

2. udělí písemné napomenutí, nebo 

3. udělí příslušné závažnější kárné opatření. 

v. O svém rozhodnutí Výbor dotyčného člena informuje písemně doporučeným 

dopisem na adresu, kterou člen uvedl ve své přihlášce.  



vi. V případě, že dotyčný člen neposkytne požadované vysvětlení písemnou či 

ústní formou, je to považováno toliko za uznání viny a dále se postupuje dle 

bodu iv/2 nebo iv/3 tohoto odstavce. 

5. Kárné opatření nabývá platnosti ve chvíli jeho doručení dotyčnému členovi nebo 30 dní od 

odeslání, podle toho, co nastane dřív. 

Článek 6 

Kárné rozhodnutí a jeho výkon 

1. Kárné opatření je vydáváno po jednání Výboru KBO, který zhodnotí všechny provedené 

důkazy. Kárné opatření musí obsahovat den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení 

kárně stíhaného člena, jeho datum narození a místo trvalého pobytu, popis kárného 

provinění s odvoláním na předpisy, které byly porušeny, výrok o vině a přijatých opatřeních, s 

uvedením počátku a konce lhůty opatření, a odůvodnění rozhodnutí s uvedením důkazů, 

které jsou podkladem rozhodnutí. V rozhodnutí se uvede i poučení o možnosti odvolání. 

Rozhodnutí musí být doručeno do vlastních rukou. 

2. Proti kárnému opatření má kárně stíhaný člen právo podat odvolání do čtrnácti(14) dnů od 

doručení kárného rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím KRK. Odvolání je podáno 

včas, pokud bylo ve lhůtě předáno k poštovní přepravě.  Na základě odůvodněné žádosti 

může KRK povolit navrácení lhůty, pokud žádost o navrácení byla spolu s odvoláním podána 

do 3 dnů od odpadnutí překážky pro podání odvolání. 

3. KRK je povinna si vyžádat stanovisko Výboru KBO, včetně vysvětlení a předložení všech 

důkazních materiálů. 

4. Ve lhůtě do 14 dnů od doručení odvolání KRK buď: 

a. potvrdí rozhodnutí Výboru KBO, nebo 

b. v případě, že objeví v rozhodnutí Výboru faktickou nesrovnalost či nesoulad se 

Stanovami a řády KBO, vrátí rozhodnutí Výboru k přepracování. 

5. V případě podle odstavce 4 bodu (b) tohoto článku postupuje Výbor dle článku 5, odstavec  4, 

bod (b), odrážka (iv). 

6. V rámci stejného kárného řízení se lze ke KRK odvolat pouze jednou.  

7. O rozhodnutí KRKu je člen informován písemně, a to doporučeně dopisem na adresu, kterou 

člen uvedl ve své přihlášce do 14 dnů od rozhodnutí. 

8. Odvolacím orgánem poslední instance je Členská schůze. 

9. K Členské schůzi se člen odvolává doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla klubu 

nejpozději 40 kalendářních dnů před konáním schůze.  

10. Odvolání člena k Členské schůzi je vždy zařazeno na první místo na pořadu jednání Členské 

schůze. Členové jsou seznámeni s rozhodnutím Výboru, příslušnými důkazy a zdůvodněním. 

Následně má kárně stíhaný člen možnost obhajoby.  

11. O odvolání rozhoduje Členská schůze v tajném hlasování. Rozhoduje nadpoloviční většina 

všech přítomných hlasů. Členská schůze buď: 

a.   vyhoví odvolání, nebo 

b. potvrdí rozhodnutí Výboru KBO. 

12. Proti rozhodnutí Členské schůze v rámci KBO již není odvolání. 



13. Kárné opatření je pravomocné, jestliže se kárně stíhaný člen vzdal práva na odvolání nebo 

odvolání nebylo podáno v určené lhůtě, nebo bylo doručeno rozhodnutí o odvolání. 

Pravomocné kárné opatření je vykonatelné. 

14. Na kárné řízení o kárném provinění člena volených orgánů klubu vedeném před členskou 

schůzí klubu se použijí přiměřeně ustanovení tohoto článku. Zápis z kárného jednání před 

členskou schůzí a jeho doručení provede pověřený člen KRK. Proti rozhodnutí členské schůze 

o kárném provinění člena voleného orgánu klubu, není odvolání přípustné. 

Článek 7 

Ostatní ustanovení 

1. V případě tří písemných napomenutí je členovi automaticky při dalším provinění uděleno 

jedno ze závažnějších kárných opatření. 

2. Podání odvolání ke KRK či Členské schůzi nemá vliv na běžící platnost kárného opatření. 

3. Kárné provinění člena Výboru KBO nebo člena KRKu KBO dle článku 5, odstavce 4/a řeší 

Výbor KBO.  Kárné provinění člena Výboru KBO nebo člena KRKu KBO dle článku 5, 

odstavce 4/b řeší Členská schůze na svém nejbližším jednání. Po dobu kárného řízení je 

dotyčný člen dočasně postaven mimo funkci. V případě kárného řízení delšího než  7 dní 

je Výbor KBO dočasně doplněn o náhradníka řádně zvoleného Členskou schůzí, viz článek 

7, odstavec 7) Stanov KBO.  

4. Člen Výboru KBO nebo KRKu se může odvolat pouze k Členské schůzi dle článku 6, 

odstavec  7-10.  

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Kárný řád ruší a nahrazuje Kárný řád schválený mimořádnou členskou schůzí v Praze 

dne 10.6.2017. 

2. Tento Kárný řád nabývá účinnosti dne 4.9.2021. 

 

 

 


