Věc: Odpověď na email zaslaný členkou klubu paní E.S. na adresu DR ACC z.s. dne 12. 1O. 2021
Vyjádření k Zápisu DR ACC z.s. ze dne 7. 10. 2021

1/ Vytýkací dopis Vám byl zaslán na základě Vašich nepodložených výroků, které jste prezentovala
veřejně na sociální síti FB a tím poškozovala dobré jméno ACC z.s.
Vaše vyjádření na veřejném profilu nečlena klubu ohledně sponzoringu pana M. K. a ohledně
nepodložených a neověřených informací týkajících se zanedbaných psů člena klubu pana M. K. Tyto
diskuze vedly k emočně vypjatým komentářům dalších členů i nečlenů ACC z.s. Klubové záležitosti se
neřeší na internetovém portále Fb, nýbrž na členské schůzi ACC z.s. , kde pro tyto věci je vždy prostor
v diskuzi.
2/ Pan K. H. nedostal vytýkací dopis za pouhý lajk, jak je Vámi prezentováno. Pan K. H. svými
komentáři již několik let veřejně na sociální síti Fb poškozuje dobré jméno ACC z.s. a jednotlivých
chovatelů, přesto že on sám není členem klubu.
…problémy s půjčením chovných psů
…množení psů bez PP
…množení bez rozmyslu
… uzavřená partička s plnými mocemi v ruce …
…inteligentní šéf obklopen hloupou partičkou
… myslím, že pokud bude klub krýt nepravosti, bohužel krytí nepravostí je v tomto spolku normální
…zde to přerůstá v nezvladatelný byznys

3/ Na téma sponzorských darů od pana M. K. Vám DR ACC z.s. poprvé odpovídala doporučeným
dopisem ze dne 13. 9. 2021. Podruhé dne 21. 9. 2021 bod 1b…
…na vyžádání každého člena spolku a po předchozí domluvě s ekonomkou ACC z.s. paní A. Strakovou
bude umožněno nahlédnout každému členu spolku do těchto dokladů na území spolku. Dle mých
dostupných informací jste do dnešního dne o toto nepožádala ekonomku ACC z.s. Ekonomka ACC z.s.
na každé členské schůzi nabízí účetnictví k nahlédnutí všem členům spolku.

4/ Loňské výstavy z Fb stránek ACC z.s. v žádném případě nezmizely, všechny je možné stále na
těchto stránkách dohledat!

5/ Členská schůze, která se měla konat dne 18. 9. 2021 byla zrušena na doporučení DR ACC z.s.
z důvodu, do tohoto termínu nezaslané závěrečné zprávy KVS Ústí nad Labem. Dalším důvodem bylo
nedoložení veterinárních dokladů do tohoto termínu, které si na Vás DR ACC z.s. vyžádala
doporučeným dopisem ze dne 13. 9. 2021, aby mohla objektivně posoudit stav údajně zanedbaných
zvířat u pana M. K.
Členská schůze byla výborem ACC z.s. svolána za účelem informovat členskou základnu o postupech a
řízeních v kauze zanedbaných psů u M. K.
Ostatní body programu byly přesunuty a projednány na členské schůzi svolané výborem ACC z.s. dne
7. 11. 2021.

6/ Používání plných mocí Vám bylo opět vysvětleno DR ACC z.s. doporučeným dopisem ze dne 13. 9.
2021 bod 3.
Používání plných mocí je rovněž vyřešeno v Zápise členské schůze ze dne 28. 1. 2017
… návrh na změnu plných mocí poměr 1:1. NÁVRH BYL ZAMÍTNUT!!!
PRO: 21, PROTI: 4, Zdržel se: 4
Na této schůzi jste byla osobně přítomna – Návrhová komise.

7/ Kárné řízení s panem M. K. zahájeno NEBYLO, jelikož nebyly doloženy veterinární zprávy a
doklady, které by mohly být relevantním podkladem pro zahájení tohoto kárného řízení. Z tohoto
vyplývá skutečnost, že nemohlo být vedeno zmatečně jak Vy prezentujete.
DR ACC z.s. si dne 13. 9. 2021 od Vás vyžádala veterinární doklady všech zvířat, kteří byly u pana
M.K. podle Vašeho přesvědčení zanedbaní. Tyto doklady měly sloužit jako podklady pro zahájení
kárného řízení. Byly doloženy doklady ( kopie PP, očkovací průkaz, fotografie, veter. doklad o
vyšetření) , které neprokázaly žádné závažné onemocnění zvířat spojené se zanedbáním. Ani
v jednom veterinárním potvrzení toto nebylo veterinárním lékařem doloženo.
Závěrečná zpráva z KVS Ústí n/L byla doručena dne 5. 10. 2021 dle které zanedbání veterinární péče
majitelem panem M. K. nebylo prokázáno.
DR ACC z.s. úzce spolupracovala v dané věci s výborem ACC z.s. K zahájení kárného řízení nebyl DR
ACC z.s. předložen žádný důkaz, který by mohl být použitý jako podklad pro zahájení kárného řízení.
Tudíž KŘ s panem M. K. bylo irelevantní.
Za DR ACC z.s. Vás žádám o vysvětlení výrazu … kárné řízení bylo, domnívám se řízeno zmatečně !

8/ Paní poradkyně chovu E. K. hůlkovým písmem doplnila do PP adresu majitele M. K. a doklad vrátila
majiteli k vlastnoručnímu podpisu. Za uchovnění feny bez podpisu majitele na PP byla předsedkyní
ACC z.s. potrestána VÝTKOU. DR ACC z.s. byla předsedkyní o této výtce informována a považuje to
za dostatečný „trest“. Fena byla ihned vyřazena z chovných zvířat . Po doplnění podpisu majitelem
bude opět zařazena do chovu.

9/ DR ACC z.s. provedla kontrolu dokladů poradkyně chovu za rok 2020. Při této kontrole nebylo
zjištěno žádné pochybení. Toto bylo uvedeno v Zápise DR ACC z.s. ze dne 1. 6. 2021. Kontrolu
provedla a zapsala členka DR paní H. M.
Tři psi pana M. K. byli uchovněni v roce 2021. Z tohoto je patrné, že DR při své kontrole žádnou
chybu nepřehlédla! Doklady všech tří psů si DR vyžádala dne 19. 10. 2021 u poradkyně chovu ke
kontrole. Kontrola byla DR ACC provedena.

10/ Závěrečnou zprávou KVS Ústí nad Labem ze dne 5. 10. 2021 bylo zjištěno podle veterinárního
zákona pochybení majitele psů M. K. ve smyslu ustájení zvířat. Nedokončené boudy v kotcích.
Jelikož bylo ihned o psy postaráno dne 13. 8. 2021 slečnou A. P. a psi byli odvezeni, nebylo nutné ze
strany KVS Ústí nad Labem žádat nápravné opatření.
Jelikož pan M. K. ke dni 1. 10. 2021 vystoupil na svoji písemnou žádost z klubu ACC z.s. je
bezpředmětné udělit klubem ACC z.s. jakékoliv nápravné opatření.

11/ DR ACC z.s. Vás tímto žádá o vysvětlení a dokladování Vašeho tvrzení, že chování výboru bylo
vůči panu M. K. NESTANDARDNÍ a důvody byly finanční.

12/ O problémech pana M. K. dle Vašeho tvrzení a dle vyjádření některých členů spolku ACC z.s. na
sociální síti Fb vědělo více členů ACC z.s. Ani jeden z těchto členů nepodal podnět na prověření a
řešení celé situace u pana M. K. na DR ACC z.s. Musím Vás upozornit na kárné provinění § 3 bod g.
… za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, či jiná forma součinnosti takového provinění

13/ Záněty třetího víčka u plemene Americký kokršpaněl

14/ Výbor začal konat ihned, kdy paní M. V. zveřejnila na sociální síť Fb stav své feny.
12. 8. 2021 předsedkyně klubu – PČR
13. 8. 2021 ekonomka – KVS
13. 8. 2021 přítomní psi byli slečnou A.P. odvezeni do dočasné péče

15/ Paní matrikářka K. M. Vám slušně odpověděla. DR ACC z.s. Vám ohledně seznamu všech členů
spolku a nahlížení do dokladů matrikářky spolku vše vysvětlila v doporučeném dopise dne 13. 9.
2021.

….každý člen spolku má možnost po předchozí domluvě s ekonomkou nebo matrikářkou nahlédnout
do všech listin na území spolku. Váš požadavek do dnešního dne nebyl vznesen.

Sponzorování klubu v roce 2019: pan M. K. v tomto roce nebyl členem klubu. Jeho členství je od 2. 6.
2020. Opět Vám po dohodě bude umožněno nahlédnout do patřičných dokladů.

16/ Předsedkyně ACC z.s. E. N. rozeslala tři dopisy s výtkou. Paní A. S. a paní K. M. porušily výstavní
řád ČMKU. Udělená výtka a omluvný dopis obou členek byl zaslán k dalšímu řešení DR ČMKU.
… paní E. K. dostala výtku za uchovnění feny bez podepsaného PP majitelem M. K.
Předsedkyně ACC z.s. si toto své jednání odůvodní. Trest byl dostatečný.
17/ Správce uzavřené skupiny na sociální síti Fb si musí pečlivě prověřit členy, v tomto případě i
nečleny (J. N., K. H., J. V., M. K., J. P., ,…) , kterým potvrzuje členství v uzavřené skupině. Informace
zveřejňované v této skupině jsou interní informace ACC z.s.
Informace m i byla zaslána poštou na moji adresu, kterou jste veřejně publikovala na Fb ve skupině
Americký kokršpaněl- přátelé aj. Byla mi zaslána proto, že jsem byla několikrát ve Vašich komentářích
zmiňována celým jménem, nikoli jako předseda DR ACC z.s.

Tímto závěrečným vyjádřením uzavírá DR ACC z.s. písemně korespondenci s Vámi.
Závěrem Vás znovu upozorňuji, že důrazně žádám o Vaši veřejnou omluvu na webových stránkách
ACC z.s. za lživé napadení mé osoby a to ničím nepodloženým nařčením …“jen ještě malý dodatek.
Bláhově jsem si myslela že vám to není zapotřebí……myslím ty úplatky“

Za DR ACC z.s. Hana Manová
Předseda DR ACC z.s.

Rovensko pod Troskami dne 7. 11. 2021

