
Zpráva předsedy klubu o činnosti 1.8.2015 – 30.7.2016 

 

 
Vážení členové ACC, 

dovolte mi, abych Vás seznámila s činností klubu za období od 1.8.2015 do 30.7.2016. 
 
Výbor  v tomto období uspořádal dvě speciální výstavy 21.11.2015 a 30.7.2016  v Kojicích .Posuzování  
přijala paní Vítková Viera ze Slovenska, CHS Fly Mystery a paní Lenka Frnčová. Paní  Krátká, 
Maturová,Straková, byly těmi, kdo věnoval oběma výstavám mnoho hodin svého osobního volna a to jak při 
přípravě výstav jako takových , tak  při shánění sponzorů . Účastníci našich klubových výstav mi určitě dají 
za pravdu, že byly připravené s láskou a velkým osobním nasazením . Tímto bych všem, kteří se na nich 
podíleli, chtěla  ještě jednou za celou členskou základnu poděkovat., neboť ne každý klub se může pochlubit 
takto připravenými výstavami. 
 
Dále výbor plnil úkoly dané mu usneseními z volební schůze 1.8.2015 a 20.2.2016 
-proběhlo jednání s ČMKU ohledně třetí výstavy pro rok 2016, tato nám ale i přes snahu povolena nebyla 
-návrhy rozhodčích pro rok 2016 byly v termínu podány. Požádala jsem o spolupráci KCHLS v čele s panem 
Kašparem , který ochotně poskytl jejich nanominované rozhodčí pro ostatní španěly na všechny výstavy 
vyššího typu, kde jsme o ně měli zájem. 
-Stejně tomu bude i pro nominaci na rok 2017 a návrhy rozhodčích, které budou rozeslané pořadatelům 
výstav do 15.8.2016 .Pro pořadatele výstav nejsou naše návrhy závazné, ale již v loňském roce  byla většina 
navrhovaných rozhodčích   díky spolupráci s KCHLS akceptována. 
- jako předseda  ACC jsem dostala za úkol vést  další jednání s předsedkyní klubu ASS paní Madziovou  o 
společném konání klubové výstavy na podzim 2016 . Paní Madziová nám nabídla jejich zahraniční rozhodčí 
paní Stephanii Richard z Austrálie. Původně avizované podmínky spolupráce byly nakonec ze strany paní 
rozhodčí pro náš klub finančně nepřijatelné a tak se obě strany rozhodly od spolupráce upustit. Z tohoto 
důvodu byl o posuzování požádán pan Miloš Kašpar, který pozvání přijal  a byl změněn i termín výstavy. 
Klubová výstava se bude konat 15.10.2016 v Kojicích. 
 
Rozhodčí klubových akcí pro rok 2017  s  potvrzenými nominacemi : 
1.4.2017   KV v Kutné hoře (nové prostory pro konání KV) pos. Linda Voláriková SK  - CHS LAYTON 
( poděkování pí Krátké za zajištění těchto  zajímavých prostor) 
29.7.2017   SV   - pos. Vicky Umpleby CA  CHS NONNIE´s   ( veliké poděkování  patří paní Strakové, která 
tuto vynikající rozhodčí zajistila  (místo není  zatím určeno ) 
21.10.2017  SV bez sv. - Modřice u Brna   pos. Nosek Josef 
( poděkování pí  MUDr Markové za zajištění  nových prostor na Moravě ) 
 
- 4.6.2016 jsem se za ACC zúčastnila konference chovatelských klubů v Brně. Na programu byla velice 
zajímavá přednáška o genetice, kterou prezentovala firma Genomia. Hovořilo se o možnostech testování 
dědičných chorob a identity každého chovného jedince. Byli jsme seznámeni s novými webovými stránkami 
ČMKU a také jsme dostali informace o používání Dogoffice aplikace pro výstavy, která pomůže chovatelských 
klubům při přípravě a tisku katalogů , včetně časového rozpisu a povýstavních katalogů s posudky 
jednotlivých psů. 
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V tomto období musel výbor řešit nad rámec běžných povinností  tyto dvě velice obtížné kauzy : 
 
1) 
V šibeničním termínu  zajistit přeregistraci klubu na zájmový spolek. Bez přeregistrace  na zájmový spolek by 
klub nemohl být právoplatným členem ČMKU  . Tato přeregistrace byla pro nás náročná i po právní stránce, 
protože bylo nutné zpracovat změny Stanov . Proto jsme požádali o pomoc Advokátní kancelář Týle, Kolařík, 
Živná a spol.  Stalo se, že z procedurálních důvodů nebyla uznána  mimořádná schůze  21.11.2015 v 

Kojicích, na které se měla změna Stanov  odsouhlasit. Proto byla mimořádná schůze právoplatně svolána na 
20.2.2016 do Pardubic. Zde,  za přítomnosti Mgr Lubiny ,byly potřebné změny ve Stanovách odsouhlaseny 
členskou základnou a  k 25.4.2016 byla změna  statutu na zájmový spolek zapsána v rejstříku. 
Fakturovaná částka  za služby překročila sice o cca 4.000 ,-Kč částku , o které se hovořilo 21.11.2015 v 
Kojicích, ale služby pro klub včetně osobní přítomnosti Mgr Lubiny na mimořádné schůzi byly pro zajištění 
přeregistrace nutností. 
 
2) 
Druhou velice závažnou kauzou bylo předvolání k soudnímu řízení na 9.5.2016 k Okresnímu soudu v Děčíně 
ve věci žaloby Dany Čopjakové. 
Okamžitě jsem byla výborem pověřena k jednání s paní Čopjakovou o možné smírčí dohodě a o následném 
stažení žaloby. Účelem jednání bylo sjednat s ní dohodu, která by zabránila soudnímu procesu a možným 
vysokým soudním výdajům . Kauzou se výbor zabýval i na výborové schůzi 10.4.2016, kde byl přednesen 
návrh dohody s paní Čopjakovou. Jeho textace byla ale  pro výbor neakceptovatelná  a proto jsem byla  
výborem pověřena k dalšímu jednání o  změnách textace dohody tak, aby byla přijatelná pro obě strany . 
Vzhledem ke složitosti celé kauzy to bylo velice náročné a znovu bylo nutné povolat advokátní kancelář 
s Judr Kolaříkem, aby nám v celé věci poradil a v případě nesjednání dohody nás u  možného soudního 
jednání zastupoval. 
Dne 6.5.2016 - 3 dny před soudním jednáním, byla nakonec dohoda o mimosoudním vyřešení sporu ve 
změněné formě odsouhlasena oběma stranami a paní Čopjaková vzala žalobu zpět. 
 
Ještě jednou bych chtěla celému výboru poděkovat za celoroční práci, která byla v minulém období velice 
náročná, hlavně po psychické stránce, když se výbor musel zabývat kauzami, které spadají více do 
kompetence právníků . Toto velice náročné období je za námi a já věřím, že v příštích měsících se budeme 
věnovat tomu nejdůležitějšímu a tím je zkvalitňování chovu amerického kokršpaněla a rozšiřování 
chovatelské základny o další nadšence, kteří si stejně jako my , toto úžasné plemeno zamilovali. 
 
Zapsal: Nepomucká Eva 
31.7.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  


