
KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ, z. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem klubu se může kdykoliv v průběhu kalendářního roku stát každá fyzická osoba, která o to 
projeví zájem a souhlasí se Stanovami a ostatními závaznými předpisy klubu. /STANOVY ./

Specifikace řádného členství (ŘČ):
Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s 
účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy 
spolku. Členství se váže na osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

Specifikace čestného členství (ČČ):
Čestným členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která se významně zasloužila o chov či 
propagaci plemene Bearded Collie. Čestné členství uděluje členská schůze klubu.

Termín pro zaplacení členských příspěvků pro následující kalendářní rok je 31.12. předcházejícího 
roku. 

2. PŘIHLÁŠENÍ DO KLUBU

Přihlášení do klubu za klub vyřizuje, nové přihlášky registruje a evidenci členů klubu vede v souladu se 
stanovami místopředseda klubu v součinnosti s pokladníkem klubu.

Zájemce o členství v klubu obdrží Stanovy a ostatní závazné předpisy klubu, standardizovanou 
přihlášku do klubu a údaje pro zaplacení členských příspěvků. Neúplně vyplněná či nepodepsaná 
přihláška nebude zaregistrována.

O vzniku členství je nový člen informován písemně poštou nebo e-mailem.

3. JEDNACÍ ŘÁD A PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

1) Jednání členské schůze řídí předseda nebo místopředseda nebo jednatel výboru klubu.

2) O jednání členské schůze se pořizují stručné a výstižné zápisy, které vyhotovuje jednatel, není-li 
řídícím schůze. V tom případě zápisy vyhotovuje výborem pověřený člen výboru. Provedený 
zápis podepíše řídící schůze, zapisovatel a členové volební komise a mandátové komise. Zápis 
ze schůze v elektronické podobě bude zveřejněn do 30 dnů od konání schůze na webové 
prezentaci klubu.

3) Před vlastním konáním členské schůze proběhne prezence účastníků podpisem do 
připravených seznamů aktuálních členů klubu podle typu členství připravených místopředsedou 
klubu v součinnosti s pokladníkem klubu. Na prezenci dohlíží výborem pověřený člen výboru 
klubu. Prezenční listiny obdrží po svém zvolení předseda volební komise. Prezenční listiny jsou 
přílohou zápisu o jednání členské schůze.

4) Při prezenci obdrží všichni členové klubu původní nebo aktualizovaný program jednání členské 
schůze připravený výborem klubu.

5) Volit, být voleni a hlasovat mohou pouze řádní členové klubu s řádným typem členství ode dne 
dovršení 18 let věku (dále jen ŘČ+18).

6) Členskou schůzi zahájí řídící schůze přivítáním přítomných členů klubu.



7) Poté řídící schůze zorganizuje po návrzích z pléna členské schůze volby do volební a 
mandátové komise:

Volební komise je tříčlenná, ze svého středu si zvolí předsedu, který vystupuje vůči členské 
schůzi a řídícímu schůze. Jejím účelem je realizovat volby či dovolby funkcionářů klubu 
členskou schůzí v souladu s volebním řádem funkcionářů klubu a závaznými předpisy klubu a 
při hlasování konat funkci skrutátorů (sčítat hlasy) a dbát na to, aby hlasování probíhalo 
v souladu s hlasovacím řádem a závaznými předpisy klubu. V průběhu členské schůze volební 
komise monitoruje aktuální přítomnost ŘČ+18 při jednání. Předseda volební komise oznamuje 
členské schůzi výsledky voleb a hlasování.

Mandátová komise je tříčlenná, ze svého středu si zvolí předsedu, který vystupuje vůči členské 
schůzi a řídícímu schůze. Jejím účelem je ověřit, zda členská schůze byla svolána řádně, a 
v průběhu jejího jednání dbát na to, aby jednání členské schůze probíhalo v souladu s jednacím 
řádem členské schůze, schváleným programem členské schůze a závaznými předpisy klubu.
Předseda mandátové komise má právo v konkrétní věci přerušit jednání členské schůze a 
požadovat v této konkrétní věci nápravu. V případném sporu mezi mandátovou a volební komisí 
je názor mandátové komise rozhodující.

Členové komisí se volí jednotlivě. Člen komise je zvolen prostou většinou hlasů přítomných 
ŘČ+18. Zdržel-li se někdo hlasování, jeho hlas se do výsledku hlasování nezapočítává. 

8) Po zvolení členů a předsedy jednotlivých komisí se komise ujmou svých povinností.

9) Řídící schůze požádá členskou základnu o schválení připraveného programu. Program je 
schválen prostou většinou hlasů přítomných ŘČ+18. Zdržel-li se někdo hlasování, jeho hlas se 
do výsledku hlasování nezapočítává. Nebyl-li program schválen, řídící schůze nechá hlasovat 
podle jednacího řádu členské schůze a hlasovacího řádu o jednotlivých bodech původního 
programu a o navrhovaných změnách z řad přítomných členů.

10) Členská schůze jedná podle schváleného programu.

11) Veškerá rozhodnutí členské schůze se stávají platnými a účinnými okamžikem jejich přijetí 
členskou schůzí, nevyhradí-li si členská schůze jinak.

12) Členská schůze je po svém jednání ukončena řídícím schůze a konstatováním předsedy 
mandátové komise, že jednání členské schůze proběhlo v souladu se závaznými předpisy 
klubu.

Do působnosti členské schůze mmj. patří:
- řídit činnost klubu
- volit výbor klubu
- odvolávat výbor klubu nebo jeho jednotlivé členy
- ukládat úkoly výboru klubu
- volit kontrolní a revizní komisi klubu
- odvolávat kontrolní a revizní komisi klubu nebo její jednotlivé členy
- měnit a doplňovat Stanovy klubu
- měnit a doplňovat ostatní závazné předpisy klubu
- měnit a doplňovat směrnice výboru klubu
- stanovovat výši členských příspěvků a zápisného 
- měnit výši klubových poplatků stanovenou výborem klubu
- rozhodovat o zániku klubu
- stanovovat všeobecné zásady pro činnost klubu a plán činnosti klubu
- schvalovat všechny vnitřní předpisy spolku, zejména chovatelský a zápisní řád, organizační řád 

a ostatní pro členy závazné předpisy klubu
- rozhodovat o udělení čestného členství
- rozhodovat o odejmutí čestného členství v klubu podle kárného řádu klubu



- rozhodovat o vyloučení člena z klubu podle stanov 
- schvalovat zprávu místopředsedy klubu o činnosti klubu za uplynulý rok, která je přílohou zápisu 

o jednání členské schůze
- schvalovat zprávu pokladníka klubu o hospodaření klubu za uplynulý rok, která je přílohou 

zápisu o jednání členské schůze
- schvalovat zprávu správce plemenné knihy klubu o chovatelské činnosti v klubu za uplynulý rok, 

která je přílohou zápisu o jednání členské schůze
- přednostně řešit dotazy, podněty, připomínky a stížnosti členů klubu zaslané v písemné formě 

před jednáním členské schůze výboru klubu
- řešit dotazy, podněty a připomínky členů klubu formulované ústně při jednání členské schůze

Retroaktivita v rozhodování členské schůze v jakékoliv záležitosti je nepřípustná.

4. VOLEBNÍ ŘÁD FUNKCIONÁŘŮ KLUBU

Volební období funkcionářů klubu (výbor klubu a kontrolní a revizní komise klubu) je čtyřleté. 
Následující volby se uskuteční při členské schůzi v tom kalendářním roce, ve kterém tato lhůta uplyne.

Volit funkcionáře klubu a být za funkcionáře klubu voleni mohou pouze řádní členové klubu s řádným 
typem členství ode dne dovršení 18 let věku (dále jen ŘČ+18).

Do výboru klubu a kontrolní a revizní komise klubu se volí samostatně. Volby i dovolby funkcionářů 
klubu jsou tajné s výjimkou nastalé situace shody hlasů.

Průběh volby:

1) Písemné návrhy se jmény kandidátů od ŘČ+18 samostatně pro výbor klubu a samostatně pro 
kontrolní a revizní komisi klubu přijímá výbor klubu do 15 dnů před konáním členské schůze. 
Každý návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta. ŘČ+18 může navrhnout sám sebe.
Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu klubu.

2) Výbor pro jednání členské schůze v dostatečném množství zajistí hlasovací lístky s abecedním 
řazením kandidátů samostatně pro výbor klubu a samostatně pro kontrolní a revizní komisi 
klubu. Vždy pouze jeden hlasovací lístek pro ten který orgán klubu obdrží ŘČ+18 při prezenci 
od výborem pověřeného člena výboru klubu. Ten po celou dobu členské schůze eviduje počet 
vydaných a nevydaných hlasovacích lístků. Kontrolu provádí volební komise členské schůze.

3) Členská schůze v případě potřeby doplní kandidáty do počtu 7 kandidátů pro volby do výboru 
klubu a do počtu 3 kandidátů pro volby do kontrolní a revizní komise klubu. Členská schůze má 
právo doplnit si na místě další kandidáty, avšak maximálně v počtu 1 nový kandidát na 10 (i 
započatých) v tu dobu přítomných členů klubu, zvlášť pro výbor klubu a zvlášť pro kontrolní a 
revizní komisi klubu. Jména těchto kandidátů si každý ŘČ+18 dopíše na rub hlasovacích lístků.

4) Volby v časovém sledu podle schváleného programu členské schůze realizuje volební komise 
členské schůze.

5) Hlasovací lístky jsou neplatné, neobsahují-li všechna jména kandidátů a/nebo je-li 
zakroužkováno více jmen kandidátů, než kolik má ten který orgán klubu členů.

6) Zvoleni do orgánů klubu jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a to i při shodě počtu hlasů, 
je-li počet zvolených kandidátů do orgánů klubu totožný se stanoveným počtem členů těchto 
orgánů. 

7) Nastane-li situace, že do orgánů klubu by bylo shodou hlasů zvoleno více členů, než kolik členů 
má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu hlasů zjistí veřejnou volbou, 
který z těchto kandidátů má největší podporu ŘČ+18 a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní 
orgán klubu.



8) Všichni nezvolení kandidáti s minimálním počtem tří získaných hlasů jsou pro dané volební 
období náhradníky do orgánů klubu v posloupnosti od nejvyššího počtu získaných hlasů. Pouze 
a jen v případě shody hlasů má dotčený orgán právo rozhodnout, kterého náhradníka do orgánu 
povolá.

9) Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise a to jmenovitě a podle
počtu získaných hlasů. Poté o volbě sepíše zápis, který je včetně odevzdaných volebních lístků 
přílohou zápisu o jednání členské schůze.

10) Nevzešli-li z voleb to toho kterého orgánu žádní náhradníci či je pro ten který orgán v průběhu 
volebního období jejich počet vyčerpán a není-li ten který orgán z jakéhokoliv důvodu v průběhu 
volebního období personálně plně obsazen, musí být na uvolněné pozice v tom kterém orgánu 
klubu uskutečněna na nejbližší členské schůzi dovolba podle tohoto volebního řádu.

11) V případě volební členské schůze jsou vyhlášené výsledky voleb platné okamžikem ukončení 
členské schůze. Zápis z jednání schůze dokončuje předchozí výbor.

12) Po ukončení členské schůze se sejde nově zvolený výbor klubu a kontrolní a revizní komise 
klubu, každý z těchto orgánů samostatně, a ze svého středu si zvolí funkcionáře podle Stanov 
klubu.

Volba v případě rozhodnutí členské schůze o změně programu

Na základě rozhodnutí členské schůze může být rozhodnuto v průběhu zasedání členské schůze o 
změně programu členské schůze tak, že bude oproti předem zveřejněné pozvánce dodatečně na 
program schůze zařazen bod odvolání a následné volby nových členů orgánů spolku. V takovém 
případě platí pro průběh vlastní volby funkcionářů takového orgánu spolku dále uvedená pravidla 
průběhu vlastní volby: 

1) Návrhy se jmény kandidátů od ŘČ+18 samostatně pro výbor klubu a samostatně pro kontrolní a 
revizní komisi klubu budou předloženy členské schůzi a to nejpozději v momentě zahájení 
projednání bodu programu, jehož předmětem je volba funkcionářů příslušného orgánu. Jména 
kandidátu eviduje mandátová komise. Podmínkou přijetí kandidáta mandátovou komisí je jeho 
souhlas, který projeví buď předem písemně a nebo ústně na zasedání takové členské schůze. 
ŘČ+18 může navrhnout sám sebe. Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu klubu.
Účast kandidáta v mandátové a volební komisi nebrání jeho kandidatuře do volených orgánů 
spolku 

2) Mandátová komise na základě přijatých návrhů na místě samém vyhotoví hlasovací lístky 
s abecedním řazením kandidátů samostatně pro výbor klubu a samostatně pro kontrolní a 
revizní komisi klubu. Vždy pouze jeden hlasovací lístek pro ten který orgán klubu obdrží ŘČ+18 
před zahájením hlasování. Mandátová komise po celou dobu členské schůze eviduje počet 
vydaných a nevydaných hlasovacích lístků. Kontrolu provádí volební komise členské schůze.

3) Volby v časovém sledu podle schváleného členskou schůzí schváleného programu realizuje 
volební komise členské schůze.

4) Hlasovací lístky jsou neplatné, neobsahují-li všechna jména kandidátů a/nebo je-li 
zakroužkováno více jmen kandidátů, než kolik má ten který orgán klubu členů.

5) Zvoleni do orgánů klubu jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a to i při shodě počtu hlasů, 
je-li počet zvolených kandidátů do orgánů klubu totožný se stanoveným počtem členů těchto 
orgánů. 

6) Nastane-li situace, že do orgánů klubu by bylo shodou hlasů zvoleno více členů, než kolik členů 
má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu hlasů zjistí veřejnou volbou, 



který z těchto kandidátů má největší podporu ŘČ+18 a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní 
orgán klubu.

7) Všichni nezvolení kandidáti s minimálním počtem tří získaných hlasů jsou pro dané volební 
období náhradníky do orgánů klubu v posloupnosti od nejvyššího počtu získaných hlasů. Pouze 
a jen v případě shody hlasů má dotčený orgán právo rozhodnout, kterého náhradníka do orgánu 
povolá.

8) Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise a to jmenovitě a podle 
počtu získaných hlasů. Poté o volbě sepíše zápis, který je včetně odevzdaných volebních lístků 
přílohou zápisu o jednání členské schůze.

9) Nevzešli-li z voleb to toho kterého orgánu žádní náhradníci či je pro ten který orgán v průběhu 
volebního období jejich počet vyčerpán a  není-li ten který orgán z jakéhokoliv důvodu 
v průběhu volebního období personálně plně obsazen, musí být na uvolněné pozice v tom 
kterém orgánu klubu uskutečněna na nejbližší členské schůzi dovolba podle tohoto volebního 
řádu.

10) V případě volební členské schůze jsou vyhlášené výsledky voleb platné okamžikem ukončení 
členské schůze. Zápis z jednání schůze dokončuje předchozí výbor.

11) Po ukončení členské schůze se sejde nově zvolený výbor klubu a kontrolní a revizní komise 
klubu, každý z těchto orgánů samostatně, a ze svého středu si zvolí funkcionáře podle Stanov 
klubu.

5. JEDNACÍ ŘÁD A PŮSOBNOST VÝBORU KLUBU

Jednání výboru klubu řídí předseda, místopředseda nebo jednatel výboru klubu.

O jednání výboru klubu se pořizují stručné a výstižné zápisy, které vyhotovuje jednatel, není-li řídícím 
výboru. V tom případě zápisy vyhotovuje výborem pověřený člen výboru. Provedený zápis podepíší 
všichni přítomní členové výboru. Zápis z výboru v elektronické podobě bude zveřejněn do 15 dnů od 
konání výboru na webové prezentaci klubu.

Jednal-li předseda klubu, jednatel klubu nebo výborem klubu pověřený člen výboru klubu samostatně 
jménem klubu, je každý z těchto jmenovaných povinen o učiněných úkonech informovat výbor klubu na 
nejbližším jeho jednání.

Do působnosti výboru klubu mmj. patří:
- připravovat a svolávat členské schůze
- realizovat rozhodnutí členských schůzí
- pořádat výstavy Bearded Collií
- sestavovat organizační výbory klubových akcí
- stanovovat výši klubových poplatků
- navrhovat a schvalovat adepty na posuzování exteriéru Bearded Collií
- bezodkladně se zabývat písemnými dotazy, podněty, připomínkami a stížnostmi členů klubu a 

vydávat k nim stanoviska výboru klubu
- navrhovat členským schůzím změny nebo doplňky závazných předpisů klubu
- vydávat směrnice s prováděcími instrukcemi k závazným předpisům klubu, které však nesmí být 

k těmto závazným předpisům v rozporu
- řádně spravovat veškerý majetek klubu
- vydávat Ročenku
- zajišťovat webovou prezentaci klubu
- pozastavit výkon funkce svého člena při dlouhodobé nečinnosti a navrhnout nejbližší členské 

schůzi jeho odvolání



Výbor klubu odpovídá na písemně zaslaná podání rovněž písemně do 15 dnů od projednání záležitosti 
nebo rozhodnutí.

Retroaktivita v rozhodování výboru klubu v jakékoliv záležitosti je nepřípustná.

6. JEDNACÍ ŘÁD A PŮSOBNOST KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE KLUBU

Jednání kontrolní a revizní komise klubu řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený 
člen komise.

O jednání kontrolní a revizní komise klubu se pořizují stručné a výstižné zápisy. Provedený zápis 
podepíší všichni přítomní členové komise. Zápis z jednání komise v elektronické podobě bude 
zveřejněn do 15 dnů od konání výboru na webové prezentaci klubu.

Do působnosti kontrolní a revizní komise klubu mmj. patří:
- přezkoumávat jakákoliv rozhodnutí výboru a členské schůze, zda byla z formálního hlediska 

učiněna v souladu se závaznými předpisy klubu a předpisy ČMKU
- provádět revizi pokladny klubu a dohlížet na hospodaření klubu
- pozastavit výkon funkce svého člena při dlouhodobé nečinnosti a navrhnout nejbližší členské 

schůzi jeho odvolání

Kontrolní a revizní komise klubu odpovídá na písemně zaslaná podání rovněž písemně do 15 dnů od 
projednání záležitosti nebo rozhodnutí.

Retroaktivita v rozhodování kontrolní a revizní komise klubu v jakékoliv záležitosti je nepřípustná.

7. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE VLASTNÍ VĚCI

Odvolání může podat pouze člen klubu, který se ve vlastní věci cítí být poškozen rozhodnutím orgánu 
klubu. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Proti rozhodnutí výboru klubu se lze odvolat písemně do 15 dnů od jeho doručení ke kontrolní a revizní 
komisi klubu.
Proti rozhodnutí kontrolní a revizní komise klubu se lze odvolat písemně do 15 dnů od jeho doručení 
prostřednictvím výboru klubu k členské schůzi.

8. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ

Výše uvedeným řádem klubu je Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie 
v platném znění.

9. HLASOVACÍ ŘÁD

Hlasování ve všech orgánech klubu je veřejné (není tajné).

Zdržel-li se někdo hlasování, jeho hlas se do výsledku hlasování nezapočítává. Zdržet se hlasování 
nelze v případě hlasování kárné komise a komisí členské schůze (volební a mandátová).

Členskou schůzí je odsouhlaseno vše prostou většinou hlasů přítomných řádných členů klubu starších 
18 let.
Výjimku tvoří jen a pouze hlasování členské schůze o změně Stanov, vyloučení člena z klubu a odnětí 
čestného členství, kdy je vyžadována dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných členů klubu 
starších 18 let, a o zániku klubu, kdy je vyžadována dvoutřetinová většina hlasů všech řádných členů 
klubu starších 18 let.

Výborem klubu, kontrolní a revizní komisí klubu, kárnou komisí, mandátovou komisí členské schůze a 
volební komisí členské schůze je odsouhlaseno vše v jejich kompetenci prostou většinou hlasů jejich 



oprávněných členů. V případě výboru klubu a kontrolní a revizní komise klubu musí být dodržena 
úsnášeníschopnost podle Stanov klubu.

10. ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Každý člen orgánů klubu je povinen archivovat dokumentaci vzniklou při výkonu jeho funkce a po 
skončení jeho funkčního období ji do 30 dnů předat výboru klubu k další archivaci.

Chovatelskou dokumentaci klubu archivuje, eviduje a spravuje správce plemenné knihy, ostatní 
dokumentaci klubu archivuje, eviduje a spravuje předseda klubu.

Dokumentace klubu se archivuje minimálně 5 let, po uplynutí této doby je dokumentace výborem klubu 
skartována. Před skartací se provede zápis obsahující seznam skartovaných dokumentů, který výbor 
klubu odsouhlasí a podepíše – vyžaduje se podpis alespoň čtyř členů výboru.

Skartaci nepodléhají:
- zakládací listiny a platné smlouvy
- ministerstvem vnitra ČR registrované Stanovy
- platné směrnice výboru klubu
- seznam všech směrnic výboru klubu v nepřerušené číselné řadě
- seznamy skartovaných dokumentů
- dokumenty v aktuálním jednání orgánů klubu
- celoroční evidence členů klubu (seznam členů v aktuálním roce s vyznačeným typem členství)
- chovatelská dokumentace

11. KÁRNÝ ŘÁD

Podle tohoto Kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému členu klubu, který se dopustil 
kárného provinění.

Kárné provinění:

Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti:
a) porušil závazné předpisy klubu
b) porušil předpisy ČMKU
c) svým jednáním poškodil jiného člena klubu

Promlčecí doba kárného provinění je tři roky ode dne, kdy se ho měl člen dopustit.

Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění.

Kárné opatření:

Kárná komise může za kárné provinění uložit kárné opatření:
a) napomenutí
b) návrh členské schůzi na vyloučení člena z klubu nebo na odnětí čestného členství v klubu

Za jedno kárné provinění lze uložit pouze jedno kárné opatření.

Kárná komise:

Kárná komise je nepravidelným tříčlenným kárným orgánem klubu ve složení:
- předseda – zástupce výboru klubu
- zapisovatel – zástupce kontrolní a revizní komise klubu
- zástupce kárně stíhaného z řad řádných členů klubu, který musí se svým jmenováním písemně 

souhlasit



Kárné řízení:

Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile výbor klubu obdrží písemné oznámení o kárném 
provinění nebo je-li výboru klubu tato skutečnost známa. Předseda klubu nebo jednatel zašle okamžitě 
kárně stíhanému písemné vyrozumění o tom, že je proti němu zahájeno kárné řízení. V oznámení 
uvede, čeho se obvinění týká, a vyzve kárně stíhaného, aby navrhl svého zástupce do kárné komise.

Výbor klubu do 30 dnů od zahájení kárného řízení jmenuje kárnou komisi. Nenavrhne-li kárně stíhaný 
svého zástupce v kárné komisi či nedodá-li jeho písemný souhlas se zastupováním, doplní výbor klubu 
kárnou komisi z řad řádných členů klubu starších 18 let sám.

Kárná komise se v plném složení schází podle potřeby a uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, 
aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom stejně důkladně zjišťuje 
okolnosti svědčící proti kárně stíhanému i okolnosti svědčící v jeho prospěch. Ochota kárně stíhaného 
spolupracovat s kárnou komisí nesmí být vynucována ani bagatelizována.

Je-li kárné řízení vedeno proti členovi výboru klubu nebo členovi kontrolní a revizní komise klubu, kárná 
komise pozastaví výkon funkce kárně stíhanému do konečného kárného rozhodnutí, a to bez náhrady 
v tom kterém orgánu klubu.

Písemnosti v průběhu kárného řízení jsou vždy zasílány poštou doporučeně, do vlastních rukou a 
s dodejkou. Za doručené se považují písemnosti patnáctým dnem od odeslání.

Na případnou nečinnost kárné komise jakož i jejích jednotlivých členů je pohlíženo jako na kárné 
provinění.

Kárné rozhodnutí:

Kárná komise musí o kárném provinění rozhodnout do 60 dnů od svého jmenování v plném složení 
kárné komise při kárném jednání. Kárné jednání je veřejné, avšak bez možnosti veřejnosti do něj 
jakkoliv zasahovat. O konání kárného jednání informuje kárná komise členy klubu prostřednictvím 
webové prezentace klubu. Předseda kárné komise informuje písemně kárně stíhaného o datu kárného 
jednání nejméně 15 dní před tímto jednáním. 

Kárná komise rozhodne i v nepřítomnosti kárně stíhaného.

Při kárném jednání kárná komise objektivně a nezaujatě zváží veškeré výsledky šetření a o věci 
kárného provinění rozhodne prostou většinou hlasů, přičemž se nelze zdržet hlasování, a to:

- uložením kárného opatření
- zrušením kárného řízení

Kárné rozhodnutí kárně stíhanému zašle v písemné formě předseda kárné komise do 7 dnů od kárného 
jednání.

Zapisovatel kárné komise provede o průběhu kárného řízení a kárného jednání včetně kárného 
rozhodnutí zápis, který podepíší všichni členové kárné komise. Zápis předá kárná komise k archivaci 
předsedovi klubu. Zápis v elektronické podobě bude zveřejněn do 15 dnů od konání kárného jednání 
na webové prezentaci klubu a jméno kárně stíhaného zde bude nahrazeno iniciálami bez další 
identifikace. V případě odvolání ručí za doplnění informací na webové prezentaci klubu kontrolní a 
revizní komise klubu.

Opravné prostředky:

Odvolání může podat pouze kárně stíhaný. Podané odvolání má odkladný účinek.



Proti kárnému rozhodnutí kárné komise se lze odvolat písemně do 15 dnů od jeho doručení k výboru 
klubu. O odvolání nerozhoduje a jednání o něm se nezúčastní ten člen výboru, který byl zástupcem 
výboru v kárné komisi. Výbor klubu kárné rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

Proti rozhodnutí výboru ve věci kárného rozhodnutí se lze odvolat písemně do 15 dnů od jeho doručení 
prostřednictvím kontrolní a revizní komise k členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí výboru ve věci 
kárného rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší. Její rozhodnutí je konečné.

Při odvolání nelze uložit přísnější opatření.

12. ZÁVAZNÉ PŘEDPISY KLUBU

Stanovy
Organizační řád
Chovatelský a zápisní řád
Výstavní řád
Řád pro sportovní kynologii
Propozice klubových soutěží
Ceník

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že se některé ustanovení tohoto Organizačního řádu – ať už vzhledem k platným Stanovám 
klubu nebo platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám – ukáže neplatným, neúčinným, 
sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Organizačního řádu 
v platnosti. V případě, že by některé ustanovení tohoto organizačního řádu bylo v rozporu se stanovami 
spolku, platí ustanovení stanov spolku. 

Výjimky z předpisů klubu se neudělují.

Tento Organizační řád byl schválen členskou schůzí Klubu chovatelů Bearded Collií, z..s. v Brně dne 
6. 02. 2016

Tento Organizační řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení členskou schůzí.




