Paní
Eva Snížková
Semice 10
287 17 Semice

Věc: Odpověď DR ACC z.s. na podnět a žádost členky klubu E. Snížkové ze dne 16. 8. 2021 ve věci
poškozování jména ACC z.s.
Stanovisko DR ACC z.s. k bodu 1/
a/ Po kontrole dokladů ACC z.s. bylo zjištěno, že pan M.K. byl matrikářkou přijat na základě řádně
vyplněné a podané přihlášky dne 2. 6. 2020. Doklad o zaplacení poplatků byl doložen. Členství bylo
odsouhlaseno členy výboru. Potřebné doklady jsou na vyžádání k nahlédnutí u matrikářky ACC z.s.
Výbor postupoval dle Stanov ACC .z.s. Článek IV. bodu 3.
….. členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho
přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
b/ K Vaší výtce ohledně přijetí sponzorského daru od pana M. K., Vám sděluji následující. Sponzorský
dar je dobrovolný příspěvek, který není v žádném případě vázán na členství v klubu
ACC z.s. ani na jiné služby poskytované spolkem. Záleží na každém jednotlivci (členu i nečlenu
spolku), zda se sám rozhodne spolku věnovat věcný nebo finanční dar v jakékoli výši. ACC z.s. použije
tento sponzorský dar např. na propagaci plemene, na výstavy pořádané ACC z.s. a na chod spolku.
Všechny přijaté sponzorské dary jsou ekonomkou klubu vedeny v účetnictví.
Na vyžádání člena spolku je možnost u ekonomky ACC z.s. nahlédnout do těchto dokladů.
Stanovisko DR ACC z.s. k bodu 2/
DR ACC z.s. opětovně prošetřila nepřijetí pana K. H. za nového člena spolku ACC z.s. z roku 2018.
Z šetření vyplývá, že výbor postupoval, dle Stanov ACC z.s. a to konkrétně dle Článek IV. bod 2
Výbor je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nového člena do spolku a to BEZ ODUVODNĚNÍ. Toto
výslovně plyne z věty „na přijetí za člena není právní nárok“. V tomto případě jednal výbor
v souladu se Stanovami ACC z.s. DR ACC z.s. se s tímto rozhodnutím naprosto ztotožňuje a neshledala
žádné pochybení nebo porušení Stanov spolku.
Panu K. H. byl nabídnut chovatelský servis na základě uzavření Smlouvy s nečlenem dle Zápisního
řádu ACC z.s. Smlouva byla podepsaná jmenovaným dne 19. 2. 2021.

Stanovisko DR ACC z.s. k bodu 3/
Zápis z Volební členské schůze ACC z.s. konané dne 7. 8. 2021 v Kojicích byl odeslán na webové
stránky www.amkokr.cz ke zveřejnění v odsouhlaseném znění z volební schůze spolku. Po konzultaci
s právníky jsou v zápise uváděny pouze iniciály členů ACC z.s. Postupujeme dle doporučení právníků
ČMKU. Zápis je zveřejněn na internetových stránkách a je tedy veřejně dostupný (neslouží pouze pro
interní nahlédnutí členům ACC z.s.) , proto musíme respektovat GDPR všech členů spolku. Prezenční
listina je každému členu spolku na vyžádání k nahlédnutí u výboru ACC z.s.

Bez výslovného souhlasu členů spolku nelze prezenční listinu komukoli předkládat, jelikož slouží pro
vnitřní potřebu spolku.
Na Volební členské schůzi spolku dne 7. 8. 2021 bylo použito 17 úředně ověřených plných mocí. Dle
ustanovení občanského zákoníku o zastoupení má člen spolku právo nechat se na zasedání nejvyššího
orgánu spolku zastoupit jiným členem spolku. Členovi může být uděleno i více plných mocí najednou.
Může tedy vykonávat hlasovací právo za více členů. Vzhledem ochraně osobních údajů GDPR nelze
s plnými mocemi neoprávněně veřejně nakládat. Po domluvě s výborem může každý člen spolku do
plných mocí nahlédnout. Což na schůzi spolku v daný den učinila členka I. P.
Stanovisko DR ACC z.s. k bodu 4/
Záležitost pana M. K. a Váš podnět na zahájení Kárného řízení jsem dne 31. 8. 2021 odeslala výboru
ACC z.s. k prověření vzniklé situace.
DR ACC z.s. ihned po obdržení Vašeho podnětu dne 16. 8. 2021 učinila následovné kroky:
Předsedkyně DR dne 16. 8. 2021 telefonicky konzultovala danou situaci s MVDr. B. Kopáčem
z Veterinární správy v dané lokalitě, který osobně prověřil podmínky chovaných psů u pana M. K. a
z jeho šetření a ústní informace vyplývá, že k žádnému týrání a zanedbání péče o psy nedocházelo.
Závěr šetření bude zaslán písemně na výbor ACC z.s. (dosud jsme neobdrželi)
Rovněž Policie ČR, která provedla na podnět ACC z.s. neohlášenou kontrolu u chovatele žádné
nedostatky nebo známky týrání zvířat neodhalila.
Vzhledem k Vašemu písemnému podnětu na DR ACC z.s. Vás tímto žádám o doložení relevantních
podkladů v této záležitosti. Především o doložení důkazu, které nasvědčují, že se jednalo opravdu o
týrání zvířat, ke kterému podle Vašeho vyjádření mělo docházet u chovatele a člena ACC z.s. pana
M. K.
Žádám Vás o zaslání veterinárních osvědčení zvířat, kde je písemně doloženo pochybení (týrání)
zvířat chovatelem, videa, fotografie týraných jedinců. Čestná prohlášení členů spolku, kteří o týrání
zvířat věděli a od kterých jste získala informace, které Vás vedly k podání podnětu na zahájení
kárného řízení s panem M. K.
Nepodložené a neověřené informace, které kolují na sociální síti Facebook, DR ACC z.s. nemůže a
nesmí brát jako podnět ke kárnému řízení se jmenovaným členem spolku.
Po doložení a prostudování potřebných dokumentů se bude DR ACC z.s. tímto problémem znovu
zabývat.

Rovensko pod Troskami dne 13. 9. 2021

Hana Manová
předseda DR ACC z.s.

