
Zápis z korespondenčního jednání DR ACC z.s. ze dne 16. 9. 2021 

Přítomni:  H. Manová, ing. J. Marek, K. Ortová 

 

1. Dne 16. 8. 2021 DR ACC z.s. obdržela písemný doporučený dopis od členky spolku paní E. S. 

s žádostí o prošetření konání výboru ve spojitosti s poškozováním dobrého jména ACC z.s.. 

K tomuto dopisu se DR ACC z.s. písemně vyjádřila a své stanovisko ze dne 13. 9. 2021 

odeslala doporučeně na adresu členky spolku paní E. S.   

Dopis je v plném znění přiložen k tomuto zápisu 

 

 

2. Dne 16. 8. 2021 DR obdržela další písemný podnět od členky spolku paní E. S. na zahájení 

kárného řízení se členem spolku panem M. K. pro porušení Stanov ACC z.s.  

 

Dne 31. 8. 2021 DR písemně požádala výbor ACC z.s. o prošetření jednání a chovu pana M. K. 

DR žádá výbor o informaci o svém postupu šetření po dodání potřebných úředních dokladů z 

Krajské veterinární správy a po dodání doplňujících dokladů, které byly DR vyžádány po 

navrhovatelce E. S., která podala podnět k tomuto šetření.  Výbor byl požádán o konečné 

stanovisko, které  zašle  DR ACC z.s.   

               Paní E. S. byla písemně požádána DR dne 13. 9. 2021 o doplnění relevantních 

               podkladů v dané kauze a především o doložení důkazů, ze kterých je jasně patrné,  

               že se jednalo ze strany chovatele a člena spolku o zanedbání péče o psy ve smyslu  

               týrání zvířat.  

 

 

3. DR projednala dne 31. 8. 2021 a odeslala výboru ACC z. s. doporučený dopis k projednání a 

sjednání nápravy a vyřešení přestupku: 

Při kontrole správnosti vedení a organizace Klubových a Speciálních výstav pořádaných  

ACC z. s. zjistila následovné:  

Dvě členky výboru porušily Výstavní řád ČMKU čl. 13 bod 0 

U těchto členek bylo zjištěno porušení Výstavního řádu ČMKU tím, že pracovaly na výstavách 

pořádaných spolkem ACC z.s. jako personál v kruhu a zároveň na těchto výstavách byly 

předvedeny feny Fiesta De Mi Alma a Azalea Flowers Paws v jejich majetku. Kontrolou bylo 

zjištěno, že své fenky osobně nepředváděly, ale v katalogu výstavy jsou uvedeny jako 

majitelky. Což je v rozporu s Výstavním řádem ČMKU. 

Žádám výbor ACC z.s. o projednání tohoto pochybení a informaci o vyřešení 

přestupku. Rovněž žádám o informování ČMKU o výsledku.  

 

 

4. DR ACC z.s. byla informována výborem ACC z.s. o odeslání dopisu člence spolku paní E. S. 

s písemnou výstrahou pro porušení Stanov ACC z.s. čl. V. bod. g .  

 



5. DR ACC z.s. byla rovněž informována výborem ACC .z.s. o odeslání dopisu nečlenu spolku 

panu K. H. s písemnou výtkou pro porušování dobrého jména spolku ACC z.s. v očích 

veřejnosti. 

 

6. DR ACC z.s. provedla kontrolu vedení evidence nových členů ACC z.s. u matrikářky spolku za 

rok 2020. V roce 2020 bylo možné přijímání přihlášek rovněž e-mailem, vzhledem k situaci 

odvíjející se od opatření covid-19.  

DR shledala drobné nedostatky, na které byla matrikářka spolku upozorněna a které budou 

ihned napraveny. Z poznámek matrikáře je zřejmé, že bylo přislíbeno paní I. M. doložení 

originál přihlášky a souhlas s GDPR, což nebylo doloženo.  

DR ACC z.s. po této kontrole dokladů ukládá matrikářce povinnost přijímání přihlášek pouze 

osobně nebo poštou. Možnost zasílání přihlášek e-mailem se ruší.  

 

 

7. Dne 15. 9. 2021 DR ACC z.s. doporučila výboru přesunout konání mimořádné členské  

      schůze svolané na  18. 9. 2021 na náhradní termín. 

Jako důvod uvádí: tato mimořádná členská schůze byla svolána k informování členské 

základny o podezření nedostatečné péče o psy v majetku člena klubu pana M. K.  

Vzhledem k dosud nedodaným závěrečným zprávám z šetření Krajské veterinární správy 

v místě bydliště a k dosud nedodaným kompletním podkladům od navrhovatelky podnětu 

paní E. S. se DR ACC z.s. rozhodla doporučit výboru mimořádnou členskou schůzi svolat až po 

obdržení a důkladném prostudování všech potřebných dokumentů. 

Dopis v plném změní přiložen k tomuto bodu zápisu.  

 

 

 

 

Rovensko pod Troskami dne 16. 9. 2021 

Zapsala:  H. Manová – předseda DR 

        

        

        

Zápis byl jednomyslně schválen všemi členy DR ACC z. s.     


