KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ - KAST
Trubínská 406, 267 01, Králův Dvůr u Berouna

Kárný řád KAST.
1. Valná hromada na svém zasedání přímo ustanovuje členy kárné komise ze svého středu. Kárná komise
projednává veškerá porušení povinností člena klubu vyplývající ze stanov klubu, chovatelských a dalších
klubových předpisů.
2. Za neplnění povinností člena, porušování chovatelských předpisů, stanov klubu a narušování dobrého
soužití v klubu kárná komise určí stupeň následujících kárných opatření:
a) napomenutí
b) pokuta
c) zákaz chovatelské činnosti (dočasně i trvale)
d) odvolání z funkce
e) vyloučení z klubu
3. Člen klubu, proti němuž má být zahájeno kárné řízení, musí být o tomto řízení prokazatelně písemně
informován a předvolán k jednání na kárnou komisi v termínu nejméně 10 dní předem.
4. V případě, že se člen jednání v kárné komisi bez závažného důvodu nezúčastní, bude použit vyšší
stupeň kárného řízení až po vyloučení.
5. Člen klubu, proti němuž bylo zahájeno nebo je vedeno kárné řízení, nesmí do vyřešení nebo ukončení
kárného řízení zastávat žádnou funkci, ani být do ní volen.
6. Vyloučený člen klubu může být opakovaně přijat za člena klubu nejdříve po uplynutí pěti let po schválení
jeho písemné žádosti valnou hromadou
7. O druhu kárného opatření rozhodne kárná komise v souladu s chovatelským a kárným řádem a výsledek
kárného řízení oznámí výkonnému výboru na nejbližší schůzi.
8. O výsledku kárného řízení bude člen neprodleně písemně informován předsedou kárné komise.
9. Člen klubu má právo se odvolat k výkonnému výboru proti rozhodnutí kárné komise do 15- ti dnů po
obdržení výsledku kárného řízení.
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Druh a výše kárných postihů a opatření.
1. Bude-li nakryta chovná fena psem bez průkazu původu, nebo psem, který není v registru chovných psů,
bude postih chovatele (majitele/držitele) chovné feny následující:
a) při nedbalostním přestupku pokutou 5000,-Kč
b) při úmyslném přestupku bude chovateli pozastavena veškerá chovatelská činnost, a bude
vyloučen z klubu
Pokud nakryje chovný pes fenu bez průkazu původu, nebo fenu, která není v registru chovných fen,
bude postih pro majitele (držitele) chovného krycího psa následující:
a) při nedbalostním přestupku pokutou 5000,-Kč
b) při úmyslném přestupku bude chovateli pozastavena veškerá chovatelská činnost, a bude
vyloučen z klubu
2. Prodá-li chovatel štěňata před otetováním, či očipováním, nebo před minimální dobou odběru štěňat, což
je 50 dní věku štěňat, bude chovatel postižen pokutou ve výši 1500,-Kč za každé prodané štěně. Pokud
chovatel uvede nepravdivé údaje do přihlášky vrhu štěňat, bude potrestán pokutou 1000,- Kč až 5000,Kč dle závažnosti přestupku.
3. Pokud chovatel bude úmyslně prodávat štěňata subjektům, které obchodují se psy, bude okamžitě
vyloučen z Kch AST, všem jedincům AST v majetku chovatele bude pozastavena chovnost, o celé
záležitosti bude výbor Klubu AST informovat ČMKU, veškerou kynologickou veřejnost prostřednictvím
kynologických časopisů. Pokud bude chovat i jiné plemeno, bude výbor Klubu AST informovat i klub pro
toto plemeno.
4. Bude-li zjištěno nevhodné ustájení, živení a ošetřování všech jedinců AST příslušných do této
chovatelské stanice i vrhů štěňat, bude chovateli, majiteli/držiteli udělena pokuta ve výši 1000 – 5000,Kč, dle závažnosti přestupku, případně pozastavena veškerá chovatelská činnost. Pokud nebude
sjednána okamžitá náprava, bude chovatel, majitel/držitel jedince AST ihned vyloučen z Klubu AST. O
celé záležitosti bude informováno ČMKU a veškerá kynologická veřejnost prostřednictvím kynologických
časopisů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání. Tímto se vystavuje dalšímu postihu a to ze zákona o
veterinární péči a pro ochranu zvířat proti týrání
5. Pokud členové Klubu AST budou organizovat akce pro plemeno AST s použitím grafického, nebo
textového označení klubu (logo nebo název klubu ve všech jeho podobách) bez vědomí výboru Klubu
AST, budou organizátoři této akce okamžitě vyloučeni z Klubu AST.
6. Pokud není stanoven druh a výše kárného postihu, nebo opatření pro konkrétní přestupek, určí kárná
komise jeho druh a výši při kárném řízení s přihlédnutím k závažnosti přestupku.
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