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KÁRNÝ ŘÁD 

Použité zkratky 
 

KAST  KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST), IČ 467 49 551, sídlem 
Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsaný v rejstříku spolků 
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 181 

AST americký stafordšírský teriér 
 

I. 

Kárný řád KAST 

1. Členská schůze KAST na svém zasedání přímo ustanovuje členy kárné komise ze svého středu. Kárná 

komise projednává veškerá porušení povinností člena klubu vyplývající ze stanov klubu, kárného řádu a 

dalších klubových předpisů (kárné provinění).  

 

2. Za neplnění povinností člena KAST, porušování chovatelských předpisů, stanov klubu a narušování 

dobrého soužití v klubu kárná komise určí stupeň následujících kárných opatření, přičemž opatření ad d) 

lze uložit v kombinaci s ostatními kárnými opatřeními:  

a) napomenutí  

b) pokuta až do výše 10.000 Kč. 

c) zákaz chovatelské činnosti (dočasně i trvale) pod KAST 

d) odvolání z funkce  

e) vyloučení z klubu  

 

3. Kárné řízení zahajuje kárná komise i bez návrhu. Kárná komise zahájí řízení bezodkladně poté, co se dozví 

o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle tohoto kárného řádu. 

 

4. Kárné řízení musí být zahájeno ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se kárná komise dozvěděla o 

skutečnostech rozhodných pro vedení kárného řízení, nejdéle však ve lhůtě 3 let od okamžiku, kdy se 

skutečnosti rozhodné pro vedení řízení udály. 

 

5. Kárná komise vyrozumí písemně člena KAST, že je proti němu zahájeno kárné řízení. Písemné vyrozumění 

musí obsahovat popis kárného provinění, které je členovi KAST kladeno za vinu. 

 

6. Kárná komise předvolá písemně člena KAST, proti němuž je vedeno kárné řízení, k jednání. Písemné 

předvolání musí obsahovat datum, místo a čas jednání a musí být doručeno členu KAST nejméně 10 dnů 

před konáním jednání. 

 

7. V případě, že se člen jednání v kárné komisi bez závažného důvodu nezúčastní, má se za to, že se kárně 

provinil tak, jak je mu kladeno za vinu v písemném vyrozumění o zahájení kárného řízení. V tomto 

případě lze uložit i přísnější kárné opatření, než která je stanoveno tímto kárným řádem pro konkrétní 

kárné provinění. 

 

8. Člen klubu, proti němuž je zahájeno kárné řízení, nesmí do vyřešení nebo ukončení kárného řízení 

zastávat žádnou funkci, ani být do ní volen. 
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9. O druhu kárného opatření rozhodne kárná komise v souladu s předpisy klubu a kárným řádem a výsledek 

kárného řízení oznámí výboru klubu na nejbližší schůzi. 

 

10. Kárná komise řízení zastaví, pokud kárně stíhanému zaniklo jeho členství v KAST. 

 

11. Nikdo nesmí být kárně stíhán za provinění, za nějž mu již bylo kárné opatření uloženo. To neplatí, jedná-

li se o pokračující provinění, tj. jestliže kárně stíhaný i po uložení kárného opatření pokračuje v jednání, 

za nějž byl potrestán. V tomto případě se považuje jednání uskutečněné po vydání konečného 

rozhodnutí o uložení kárného opatření za nové provinění. 

 

12. Kárná komise je povinna do 30 dnů od konání jednání dle bodu 5 tohoto řádu vyhotovit písemné 

rozhodnutí, které doručí členovi KAST, proti němuž je kárné řízení vedeno. 

 

13. Člen klubu má právo se písemně odvolat k výboru klubu proti rozhodnutí kárné komise do 15- ti dnů po 

obdržení rozhodnutí kárné komise. Odvolání je nutno adresovat v písemné podobě na adresu KAST. 

 

14. Výbor klubu musí sdělit své rozhodnutí písemně nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení odvolání. 

V odůvodněných případech může výbor lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Prodloužení lhůty je výbor 

povinen odvolateli sdělit před uplynutím lhůty. 

 

15. Proti rozhodnutí výboru klubu není odvolání přípustné. 

 

16. Vyloučený člen klubu může být opakovaně přijat za člena klubu nejdříve po uplynutí pěti let od vydání 

konečného rozhodnutí o vyloučení, a to po schválení jeho písemné žádosti výborem klubu. 

 

17. O uloženém kárném opatření je KAST oprávněn informovat ČMKU. 

 

II. 

Druh a výše kárných postihů a opatření 

1. Za kárné provinění může být uložena jakákoliv sankce dle čl. I bodu 2 tohoto řádu, není-li dále stanoveno 

jinak. Kárná komise v rozhodnutí určí druh a výši sankce s přihlédnutím k závažnosti přestupku. 

 

2. Kárným proviněním je jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájmy klubu a plemene neplněním 

povinností člena KAST, porušováním chovatelských předpisů, stanov klubu a narušováním dobrého 

soužití v klubu. 

 

3. Kárným proviněním je zejména toto jednání: 

 

a) Nakrytí chovné feny psem bez průkazu původu, nebo psem, který není v registru chovných psů. Při 

nedbalostním přestupku lze chovateli/ majiteli/ držiteli chovné feny uložit pokutu až do výše   10.000 

Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST nebo vyloučení z klubu. 
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b) Nakrytí feny bez průkazu původu nebo feny, která není v registru chovných fen, psem s průkazem 

původu. Při nedbalostním přestupku lze chovateli/ majiteli/ držiteli chovného psa uložit pokutu až do 

výše 10.000 Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST nebo vyloučení z klubu 

c) Prodej štěňat před očipováním, nebo před minimální dobou odběru štěňat, což je 50 dní věku štěňat. 

Chovateli/majiteli/držiteli lze uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 1.500 Kč za každé prodané 

štěně, maximálně však v souhrnné výši 10.000 Kč, 

d) Prodej štěňat subjektům, které obchodují se psy. Chovateli/majiteli/držiteli lze uložit pokutu až do 

výše 10.000 Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST, nebo vyloučení z klubu. 

e) Porušení zákonů o veterinární péči a o ochraně zvířat proti týrání, které bylo projednáno a 

pravomocně sankcionováno správními orgány nebo soudy. Chovateli/majiteli/držiteli lze uložit 

pokutu až do výše 10.000 Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST nebo vyloučení z klubu. 

f) Organizování akce pro plemeno AST s použitím grafického, nebo textového označení klubu (logo 

nebo název klubu ve všech jeho podobách) členem KAST bez vědomí výboru KAST. Organizátorům 

této akce lze uložit napomenutí, pokutu až do výše 10.000 Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST 

nebo vyloučení z klubu. 

 

Tento kárný řád byl přijat členskou schůzí konanou dne 14.5.2022, a tímto dnem nabývá platnosti. Kárný řád 

nabývá účinnosti dne 14.5.2022. Dnem nabytí účinnosti pozbývá platnosti dříve přijatý kárný řád. 

 

 


