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Zápis a usnesení z členské schůze klubu amerických kokršpanělů  

 

Místo konání členské schůze:  Pardubice-Polabiny 

Den konání členské schůze: 22. 03. 2014 

Celkem přítomno členů: 13 (Ing. Ondřej Václavovič, Simona Krátká, Ing. Zuzana  

 Kottnerová, Dominik Kottner, Renáta Šulcová, Jana Nunvářová,  

 František Koucký, Bc. Iveta Marková, Eva Kořínková, Kateřina  

 Ortová, Hugo Snížek, Snížková Eva) 

 

Po seznámení s programem schůze, byla jednomyslně zvolena návrhová i mandátová komise v tomto 

složení: 

 návrhová komise:  

Dominik Kottner, Renáta Šulcová, Jana Nunvářová  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 mandátová komise:  

Kateřina Ortová, Simona Krátká, Iveta Marková 13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

Úvodem byla přednesena zpráva předsedy klubu o činnosti klubu v roce 2013, z které vyplynulo 

níže uvedené: 

 klub a jeho orgány fungují v souladu, 

 koncem roku 2013 došlo ke změně poradce chovu. Novým poradcem chovu ACC je Ing. 

Zuzana Kottnerová. V průběhu roku 2013 se řešila situace, která vznikla za bývalého poradce 

chovu ohledně výšky feny amerického kokršpaněla. Bylo rozhodnuto fenu neuchovnit s tím, že 

majitelce bylo nabídnuto přeměření feny na speciální či klubové výstavě ACC. Majitelka tuto 

možnost nevyužila. Fena nebyla uchovněna.  

 Uložené úkoly z minulé členské schůze byly plněny průběžně. 

a) rozšíření webových stránek o sekci „zapůjčení psi a feny“ …………splněno 

b) zakoupení měřidla …………………………………………………..splněno 

c) zakoupení čtečky…………………………………………………….nesplněno 

Odůvodnění: z důvodu finanční náročnosti nebude čtečka čipů zakoupena.  

d) aktualizace tabulek s tituly ………………………………………….splněno 

 

 

Zpráva ekonoma za rok 2013  

Ekonomka nepřítomna, zprávu přednesl předseda klubu. Byl předložen návrh rozpočtu na rok 

2014. Více informací ze zprávy viz aktualizace webu ACC „Zpráva ekonoma za rok 2013“.  
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Zpráva matrikářky klubu za rok 2013  

Matrikářka klubu nepřítomna, zprávu přednesl předseda klubu ACC.  

Celkový počet členů za rok 2013 je 69, z toho přistoupili 2 noví členi. Příspěvky členů jsou 

zaplaceny. 

 

Zpráva poradce chovu za rok 2013  

Za rok 2013 se narodilo méně štěňat, než tomu bylo v roce 2012. V průměru to vychází 4,3 štěňata 

na jeden vrh.  

Více informací ze zprávy viz aktualizace webu ACC „Zpráva poradce chovu za rok 2013“.  

 

Zpráva předsedkyně dozorčí rady za rok 2013 

Za rok 2013 proběhla kontrola krycích listů. DR pochválila výbor za odvedenou práci. 09/2013 

proběhla schůze dozorčí rady. V rámci dozorčí rady se řešila za rok 2013 tato situace: 

 DR se sešla na podnět paní Veroniky Noháčové, jež se odvolala proti pokutě, která jí byla 

uložena poradcem chovu. Výše jmenovaná nakryla svou fenu psem v majetku paní Šibalové, která 

není členem ACC i když její pes má splněny podmínky pro chovnost. DR se usnesla, že tato situace 

není upravena zápisním řádem a tudíž není možné za ni někoho trestat. Výbor ACC se situací 

zabýval a pokuta byla zrušena s tím, že bude navržen dodatek k zápisnímu řádu, který bude 

schválen v průběhu dnešního dne.  

 

Návrh paní Evy Snížkové:  

„V případě situace, která vysloveně není upravena zápisním řádem ACC, obrátí se výbor 

klubu ACC na ČMKU, kde bude nutná konzultace.“  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

1. Volba náhradníků do orgánů ACC.  

Za náhradníky byly zvoleny: 

 Bc. Iveta Marková  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 Eva Snížková   13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

2. Program členské schůze  

a) Projednání prezentace zahraničních chovatelských stanic na webu ACC  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

b) Zajištění českého rozhodčí na speciální výstavu ACC.  

Klub osloví v následujícím pořadí tyto české rozhodčí: p. Vondrouš, p. Šulcek, p. Řehánek, pí  

MVDr. Dolejšová, p. Šimek  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

V případě odmítnutí od výše jmenovaných klub osloví tyto zahraniční rozhodčí: pí Eitl (D), pí 

Konderla (PL)  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 
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Pozn. Ze strany předsedy klubu by mohl být navrhnut ještě jeden zahraniční rozhodčí, kterého 

by eventuelně z části financovala i ČMKU. Bude ze strany předsedy klubu upřesněno.  

 

c)  Projednání letní klubové výstavy, kde dochází ke změně místa konání. Nové místo konání jsou 

Kojice u Chvaletic  www.motelzeleznehory.cz 

 

d) Projednání návrhu na upřesnění plateb do zápisního řádu.  

 V případě nakrytí a následně nezabřeznutí feny se poplatky při opakovaném kryti stejných 

jedinců nebudou opakovaně hradit.  

 Dále vlastnictví člen/nečlen. V případě spoluvlastnictví psa/feny musí být sepsána smlouva 

notářsky ověřená, z níž jednoznačně vyplývá, kdo je oprávněný za psa jednat. Kopii smlouvy 

musí obdržet poradce chovu ACC a pí Dvořáková z ČMKU. Bez výše uvedeného nebude 

pes/fena uchovněn(a). Každý člen si smlouvu zajišťuje sám. Toto zvíře nebude uvedeno 

v seznamu chovných jedinců a v případě krytí musí mít nečlen smlouvu s klubem.  

 

e) Projednání udělení čestného členství paní Ivaně Zahradníčkové.  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

f) Projednání kohoutkové výšky amerických kokršpanělů.  

Ing. Ondřej Václavovič navrhuje: 

„Výška psů i fen pro chovnost se bude měřit na speciálních a klubových výstavách za 

přítomnosti člena výboru a jakéhokoliv člena(ů) ACC. Spolu s výškou se bude provádět i 

kontrola chrupu vč. skusu pro chovnost. Výšku i kontrolu chrupu vč. skusu jedince bude 

vždy měřit a provádět rozhodčí. Speciální či klubová výstava je tedy podmínkou pro 

uchovnění jedince.“  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

Pozn. Každý člen si může nechat na speciálních a klubových výstavách změřit svého psa/fenu 

opakovaně.  

„Každý majitel, již chovného psa/feny před účinností tohoto zápisu a usnesení, si může 

nechat přeměřit zvíře na klubové či speciální výstavě.“ 13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

Zápisní řád bude upraven dle výše zmíněného.  

 

g) Projednání dotazu Ing. Zuzany Kottnerová: „Proč by fena měla být uchovněna na VD?“ Dotaz 

byl projednán, jakákoliv změna byla zamítnuta. 

 

f) Projednání místa konání členské schůze v roce 2015. Místo konání členské schůze pro rok 2015 

se jednomyslně schvaluje Praha.  13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 



Stránka 4 z 4 

 

h) Projednání a prezentace pojištění DAS. Podrobné informace budou zaslány všem členům e-

mailem. 

„Členská základna pověřuje výbor ACC jednat a uzavřít pojistnou smlouvu s DAS.“

 13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

i) Vyhlášení psa roku 2013 – výstavy v ČR a v zahraničí. 

Vyhlášení feny roku 2013 – výstavy v ČR a v zahraničí. 

Vyhlášení klubových šampionů.  

3. Úkoly pro výbor 

- uzavření smlouvy s pojišťovnou DAS 

- úprava Zápisního řádu 

-  

 

4. Usnesení  

Tento zápis a usnesení nabývá platnosti a účinnosti 22. března 2014. 13 pro; 0 proti, 0 zdržel 

 

 

Zapsala: Bc. Iveta Marková 


