
Zpráva o činnosti DR ACC z.s. za rok 2021 

 

1. Dne 16. 8. 2021 obdržela DR ACC z.s. doporučený dopis paní E. S. s žádostí o prošetření 

konání výboru ve spojitosti s poškozováním dobrého jména ACC z.s.  

DR ACC z.s. se k tomuto písemně vyjádřila dne 13. 9. 2021. Dopis v plném znění byl přiložen k 

 Zápisu DR ACC z.s. ze dne 16. 8. 16. 9. 2021 

2.  Dne 16. 8. 2021 DR ACC  z.s. obdržela písemný podnět od paní E. S. k zahájení kárného řízení 

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

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

Vše bylo řešeno Policií ČR a KVS v místě bydliště M. K.  

Veškerá zjištění a závěrečná šetření byla zveřejněna v Zápisech DR ACC z.s. za rok 2021 a na 

webových stránkách ACC z.s. 

 

3. DR ACC z.s.  dne 31. 8. 2021 odeslala výboru dopis k řešení přestupku dvou členek výboru, 

které svým chováním porušily výstavní řád ČMKU čl. 13 bod O 

Výsledek řešení je zveřejněn v Zápisech DR ACC  z.s. DR byla předsedkyní spolku informována 

o vytýkacím dopisu a o omluvném dopisu obou členek spolku. 

4. DR ACC z.s. byla informována výborem o zaslání dopisu s písemnou výstrahou paní E. S.  pro 

opakované porušování Stanov ACC z.s. čl. V , bod g 

 

5. DR ACC z.s. byla informována výborem  ACC z.s. o zaslání dopisu nečlenu ACC z.s. panu K. H. 

pro porušování dobrého jména spolku ACC z.s. v očích veřejnosti. 

 

 

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

Kontrola nezjistila žádné nedostatky.  

 

7. DR ACC z.s. písemně požádala poradkyni chovu paní E. K. o předložení dokladů, které se týkají 

chovných psů v majetku pana M. K. za rok 2021.  

U feny EMPATHICA GISELLE DOLCE FANTASIA chyběl podpis PP majitele.  Proto  DR ACC z.s. 

doporučila pozastavit chovnost této feny do doby podepsání PP. 

Podpis majitele feny v PP do dnešní doby chybí. 

8. DR ACC  z.s. byla informována předsedkyní spolku ACC z.s. o udělení výtky poradkyni chovu E. 

K.  

 

9. Poradkyně chovu E. K. informovala DR ACC  z.s. o porušení Zápisního řádu ACC z.s.  paní  E.  S. 

a panem J. N. Proběhlo krytí psem, který byl zařazen mimo chovné jedince. 



Na základě šetření a vyjádření obou členů spolku DR ACC z.s. předala dne 7. 11. 2021 výboru 

ACC z.s. návrh na zahájení Kárného řízení a sestavení Kárné komise.  

O výsledku KŘ byla DR informována emailem dne 2. 5. 2022 předsedkyní spolku ACC z.s.     

10. DR ACC z.s. byla informována o písemné žádosti pana M. K. o jeho vystoupení ze Spolku ACC 

z.s. k 1. 10. 2021 

 

11. H. M. provedla za DR kontrolu vedení účetnictví za rok 2021, doklady předložila ekonomka paní 

A. S. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení účetnictví.  Daňové přiznání bylo 

podáno na Finanční úřad v řádném termínu.  

 

 

12. Členka DR ACC z.s.  K. O. provedla kontrolu dokladů chovu za rok 2021. Zjištěný nedostatek bude 

neprodleně řešen s poradkyní chovu a s Výborem ACC z.s.  

 

13. Veškeré kroky, které DR ACC z.s. podnikla za rok 2021 jsou podrobně rozepsány v Zápisech DR 

ACC z.s. na webových stránkách. 

DR ACC z.s.  dne 7. 11. 2021 na členské schůzi osobně informovala členskou základnu o všech 

svých postupech a opatřeních. 

 

Zpráva DR ACC z.s. za rok 2021 byla odsouhlasena všemi členy DR. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :  Hana Manová 

Rovensko pod Troskami dne 6. 5. 2022 


