KLUB CHOVATEĽOV WEIMARSKÝCH STAVAČOV
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

KÁRNY PORIADOK KCHWS
§1
Úvodné ustanovenia
Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je nepolitickou
organizáciou, ktorá združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov ako aj
ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena. Táto činnosť vyžaduje
dobrovoľnú a uvedomelú disciplínu od všetkých svojich členov a prijímanie opatrení proti
tým, ktorí vedome, alebo z nedbanlivosti túto porušujú. Účelom tohto kárneho poriadku je
stanoviť postup pri stíhaní kárnych priestupkov, zistenia skutočného stavu veci, objektívneho
posúdenia miery zavinenia a spravodlivého postihnutia previnilých členov.
Kárny poriadok KCHWS nie je v rozpore s kárnym poriadkom SPZ ani iných noriem.
Upresňuje a špecifikuje niektoré ustanovenia podľa vlastných podmienok.
§2
Základné zásady kárneho konania
1. Kárna komisia je povinná zakročiť proti každému členovi KCHWS, ktorý sa dopusti
kárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iné, než pre kárne priestupky, a to len
spôsobom, ktorý ustanovuje tento kárny poriadok.
2. Každý člen KCHWS, ktorý sa dozvie o spáchanom kárnom priestupku, je povinný
tento bezodkladne nahlásiť kárnej komisii.
3. Každý člen KCHWS, ktorý môže prispieť k objasneniu veci je povinný poskytnúť
kárnej komisii potrebnú súčinnosť.
§3
Kárne priestupky
1.

2.

Kárneho priestupku sa dopúšťa člen KCHWS, ktorý úmyselne, alebo z nedbanlivosti :
a) poruší stanovy KCHWS
b) poruší ostatné predpisy, vyhlášky, dohody a uznesenia volených orgánov
KCHWS
c) poruší organizačnú disciplínu
d) vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy, svojim konaním poškodí iného
člena KCHWS, alebo dobré meno KCHWS
e) poruší právne normy vyšších organizačných zložiek (SPZ,SKJ), ktoré
kynologickú činnosť KCHWS zastrešujú
Za kárny priestupok sa považuje i pokus o spáchanie kárneho priestupku,
pomoc,
alebo iná forma súčinnosti pri takomto konaní

§4
Kárne tresty
1. Kárna komisia môže za kárny priestupok uložiť jeden z týchto trestov :
a) napomenutie pred kárnou komisiou
b) písomné napomenutie so zverejnením v klubovom spravodaji
c) dočasný zákaz činnosti (chovateľskej, výstavnej prípadne inej) so stanovením
doby trvania
d) dočasné vylúčenie z KCHWS na dobu 1 až 10 rokov
e) trvalé vylúčenie z KCHWS
2. Kárne stíhanému možno uložiť v jednom kárnom konaní len jeden kárny
trest. Ak sa
súčasne dopustil viacerých kárnych priestupkov možno mu uložiť úhrnný kárny trest.
§5
Ukladanie kárnych trestov
1. Kárny trest musí sledovať najmä výchovný cieľ. Pri jeho ukladaní je potrebné prihliadať
na úmysel, závažnosť prípadne nebezpečnosť konania.
2. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje neúmyselný kárny priestupok, pokiaľ sa previnený
sám po jeho zistení priznal a svoje konanie oľutoval.
3. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje opakovaný kárny priestupok najmä podobného,
alebo rovnakého charakteru.
§6
Neprípustnosť kárneho konania
1. Kárne konanie nemožno začať a ak sa začalo nemožno v ňom pokračovať a musí sa
zastaviť, ak :
a) stíhaný zomrel
b) spáchaný kárny priestupok je premlčaný
c) stíhanému zaniklo členstvo v KCHWS
d) z oznámenia, alebo výsledku konania je zrejmé, že sa nejedná o kárny
priestupok
e) vo veci už bolo vynesené právoplatné rozhodnutie a nejde o preskúmavacie
konanie odvolacím kárnym orgánom
2. Kárny priestupok nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota, ktorá začína
plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní kárneho priestupku. Premlčacia lehota sa
prerušuje dňom oznámenia priestupku kárnemu orgánu. Rovnako sa premlčacia lehota
prerušuje dňom začatia trestného, prípadne priestupkového konania ak skutok je
predmetom takéhoto konania. Prerušením začína plynúť nová premlčacia lehota.
3. Rozhodnutie súdov, prípadne iných orgánov štátnej správy nevylučuje kárne stíhanie
člena KCHWS, a to bez ohľadu na výrok týchto orgánov.
§7
Kárne orgány a ich príslušnosť
1. Kárnymi orgánmi KCHWS sú :
a) kárnou komisiou sa rozumie výbor KCHWS zvolený konferenciou klubu. Tento
slúži ako kárny orgán I. stupňa.

b) členská schôdza, prípadne konferencia KCHWS slúži ako kárny orgán vyššieho
stupňa a pôsobí ako konečný odvolací orgán proti rozhodnutiu kárnej komisie.
Proti rozhodnutiu členskej schôdze prípadne konferencie sa nie je možné
odvolať.
§ 8.
Kárne konanie
1. Kárne konanie má byť začaté čo najskôr po oznámení kárneho priestupku.
2. Rokovanie kárnych orgánov je uznášania schopné, ak sa zasadnutia zúčastní
nadpolovičná väčšina členov (okrem členskej schôdze, prípadne konferencie). Za
rozhodnutie o vine a treste musí hlasovať viac ako polovica prítomných.
3. Dokazovanie, právo obhajoby, náležitosti zápisnice z kárneho konania, vydanie
rozhodnutia v kárnom konaní, možnosť odvolania sa a nadobudnutie právoplatnosti
rozhodnutia sa primerane riadi ustanovením § 9 až 16 kárneho poriadku SPZ.
§9
Výkon kárnych trestov
Kárny trest možno vykonať až vtedy, keď rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo
právoplatnosť. U časovo obmedzených kárnych trestov začína trest plynúť dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
§ 10
Register kárnych trestov
Register kárnych trestov je vedený tajomníkom KCHWS. Zápis do registra sa vykoná
ihneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
Tento kárny poriadok KCHWS bol schválený konferenciou klubu a nadobúda platnosť
dňom 4.3.2007. Je záväzný pre všetkých členov KCHWS.

