Výbor klubu zahájil jednání s Policií ČR a SVS v okamžiku, kdy dostal podnět od paní Valachyové, že
něco by nemuselo být v pořádku. Tento podnět nebyl adresován přímo výboru ACC, ale pouze
veřejně publikován na FB. Přesto jsme se rozhodli situaci prověřit a požádat Policii ČR a SVS o
provedení šetření na místě.
Klub nemá pravomoc zasahovat do soukromého vlastnictví psů fyzické osoby. Má právo po domluvě
provést kontrolu vrhu. Pan Kraus však pod svým jménem žádný vrh neodchoval.
Evidence poradce chovu je evidence chovných zvířat. Všichni uchovnění psi a feny mají dokumentaci
v pořádku.

S panem Krausem byl a je výbor klubu v kontaktu jako s každým jiným členem. Členové výboru klubu
ze své pozice na kávičku nejezdí. Na složitost údržby amerického kokra byl pan Kraus písemně i ústně
neformálně upozorněn několikrát všemi členkami výboru.

Žádný člen není, nebyl a nikdy nebude hlavním ani žádným sponzorem klubu. Kdo má zájem,
sponzoruje konkrétní výstavu a je v katalogu výstavy uveden mezi sponzory výstavy. Všichni členové
klubu mají stejná práva a povinnosti.
Těžko říct, co je myšleno výrazem „člen s otazníkem“.

Pan Kraus pod svým jménem neodchoval žádný vrh. Štěňata, která se narodila v ČR březí dovezené
feně, jsou dle regulativy FCI a ČMKU zapsána v zemi původu. ACC nemá pravomoc provádět kontroly
vrhů členů jiných klubů.

V roce 2021 pan Kraus poslal jako sponzorský dar částku 10.000 CZK. Tato částka přišla dne
14.5. 2021 a byla určena na nákup:
1)

Tašky s potiskem – 80 ks

6.485 Kč

2)

Pamlsky JK Animals 70 ks á 31 Kč

2.170 Kč

3)

Ceny pro děti (šampusy a džusíky)

738 Kč

CELKEM

9.393 Kč

Pan Kraus navíc koupil z vlastní vůle stany – ty sám objednal, zaplatil a nechal dovézt.
V účetnictví ACC žádným způsobem nefigurují, nejsou v majetku ACC. Jsou pro potřeby
výstav bezplatně zapůjčeny.
Dokud nemáme závěry státních nezávislých orgánů, nemá nikdo právo označovat jiného
člověka za problematického chovatele.

Upravovat počty psův majetku jednotlivých členů klubů je mimo pravomoc a kontrolu jakéhokoli
chovatelského klubu i jeho nadřízených orgánů. Možná hledat trochu problém i chovatelky, která

prodala jednomu majiteli sedm štěňat během roku a půl. Ale to není zodpovědnost klubu, ale
chovatele samotného.

Nikdo není sponzorem klubu, ani hlavním sponzorem klubu. Podpora výstav a jiných klubových akcí
formou finanční, hmotnou nebo pomocí, je svobodná volba každého z nás. Sponzorské finanční dary
používáme vždy na konkrétní akci ve formě, kterou nám sponzor odsouhlasí. Sponzorů je na každé
výstavě celá řada a jejich seznam je v katalogu každé výstavy.
Náš klub není bohatý. Má peněžních prostředků tak akorát a z velké části je to proto, že si výbor již
několik let nevyplácí žádné cestovní výlohy, žádné náklady na telefony a většinu administrativních
výloh táhne ve vlastní režii. To si každý může ověřit v účetnictví klubu.
Žádné porušení stanov ACC v tuto chvíli prokázané nebylo. Pokud bude, výbor a DR podniknou
odpovídající kroky.

Na našich výstavách nikdy nikdo nevyhrál proto, že zasponzoroval výstavu. Rozhodčí nemá informace
o sponzorech. Sponzoring nemá s posuzováním a výsledky vůbec nic společného.
K vyloučení v tuto chvíli nejsou důvody. Až bude důkazní materiál, budeme postupovat v souladu se
stanovami ACC.

