
Zápis z výborové korespondenční schůze konané dne 1.10. 2021    

 

Přítomni:  Eva Nepomucká, Simona Krátká, Květa Maturová, Alena Straková, Eva Kořínková 

  jako host Hana Manová, předseda DR 

Program:  

1) Reakce na vytýkací dopis adresovaný  A.S a K.M., informování DR ČMKU 

2) Výtka poradkyni chovu  

3) Odpověď výboru Dozorčí radě ACC 

4) Kontrola Veterinární správy na Speciální výstavě 18.9.2021 v Kojicích 

5) Odeslání dopisu panu J.N. ohledně krytí feny 

6) Odeslání dopisu paní J.S. ohledně krytí  psem 

7) Potvrzené posuzovaní pana Šulcka na klubové výstavě 27.11.2021 

8) Doručení žádost o vystoupení z klubu M.K. 

9) Žádost výboru o zaslání výsledku šetření  Státní  veterinární zprávy z kontroly u M.K. 

  

Usnesení  

1) Výboru klubu byla adresována odpověď na vytýkací dopis od A.S. a K.M. . O vytýkacím dopisu 

i zmiňované odpovědi je informována DR ČMKU paní předsedkyní ACC. 

2) Předsedkyně klubu odeslala výtku poradkyni chovu za chybějící podpis majitele na 

rodokmenu feny. Fena byla ihned stažena z chovných zvířat. Po doplnění podpisu majitelem 

bude zařazena zpět mezi chovné jedince. DR ACC byla o pochybení informována. 

3) DR byla informována o postupech výboru v řešení případu pana M.K. Výbor v této kauze úzce 

spolupracuje s DR ACC. Nadále platí, že výbor ACC neobdržel protokol o kontrole Státní 

veterinární správou. 

4) Na klubové výstavě  dne  18.9.2021 v Kojicích proběhla kontrola Státní veterinární správy se 

sídlem v Pardubicích. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěrečný protokol bude 

adresován na sídlo ACC z.s. 

5) Poradkyně chovu odeslala dopis panu J.N., který porušil zápisní řád ACC tím, že nakryl svoji 

fenu Beloved Audrey Northern Village psem Masterpiece Delonji Grand, který není zařazen 

do chovu. Tato informace je u psa výrazně uvedena na webových stránkách ACC. 

6) Poradkyně chovu odeslala dopis paní J.S., která porušila zápisní řád ACC, protože nakryla 

psem Masterpiece Delonji Grand, který není stále zařazen mezi aktivní krycí psy, a proto 

nemůže byt využit v chovu. Poradkyní chovu bylo vyžádáno doložení všech potřebných 

dokladů pro zařazení do chovu.  

7) Klubovou výstavu  plánovanou na 27.11.2021 v Kojicích přislíbil  posuzovat pan Pavel Šulcek. 

8) Dne 29.9.2021 předsedkyně klubu obdržela žádost  o vystoupení z klubu  pana M.K. Výbor 

tuto žádost vzal na vědomí s platností od 1.10.2021. 

9) Výbor znovu požádal o zaslání výsledku kontroly Státní veterinární zprávy u M.K. 

 

 

  Usnesení bylo jednomyslně schváleno – PRO -5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

     

  Zapsala: Simona Krátká 



 


