
Zápis z korespondenční výborové schůze konané dne 27.8.2019 ve 14.00 hod. 
 
Přítomni ( online a na telefonu ): Eva Nepomucká, Eva Kořínková, Ing. Alena 
Straková, Květa Maturová 
 
Program: 
1) Schválení zapisovatele 
2) Kontrola úkolů z výborové schůze 20.5.2019 
3) Návrh na obnovení výkonu funkce jednatele a místopředsedy 
4) Příprava Jubilejní klubové výstavy 
  
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
 
Usnesení: 

1) Zápisem ze schůze byla pověřena Alena Straková. 
 

2) Kontrola úkolů: 
a) Pan Miloš Kašpar přijal pozvání posuzovat Jubilejní klubovou výstavu 
2.11.2019 v Kojicích.  
b) Krytí nechovným  psem Key To Your Heart Bohemia Ester –  z důvodu 
porušení Zápisního řádu ACC z.s. a ČMKU, výbor jmenoval dne 20.6.2019 
kárnou komisi ve složení Kateřina Ortová (předseda KK), Jaroslav Sedláček, 
Pavel Kořínek a s paní M.Ž. bylo zahájeno kárné řízení.  
 

3) Paní Alena Straková podala návrh na obnovení výkonu funkce jednatele a 
místopředsedy (odůvodnění viz přiložený návrh). Výbor s návrhem souhlasí. 
Paní Simona Krátká návrh přijala. Funkci bude vykonávat v plném rozsahu od 
1.9.2019. 

 
4) Příprava Jubilejní klubové výstavy – výbor ukládá následující úkoly: 

• A. Straková – příprava propozic a přihlášky 

• E. Nepomucká – zajištění odsouhlasení propozic ČMKU 

• A. Straková – registrace výstavy v DogOffice 

• S. Krátká – zajištění hlavního sponzora 

• K. Maturová – příprava cen 
Uzávěrka je stanovena na 4.10.2019. 

 
 

Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

 

Zapsala: Alena Straková      V Plzni 27.8.2019 



V Plzni dne 26.8.2019 

 

 

Vážený výbore ACC, 

 

Dovolte mi, abych se na vás obrátila s návrhem týkajícím se pozastavené činnosti paní Simony Krátké 

ve výboru ACC z.s. 

Paní Simona Krátká se rozhodla výkon funkce místopředsedy  a jednatele dočasně pozastavit 

z osobních důvodů – kvůli občansko-právnímu sporu, který je proti ní veden. Ačkoli tento soudní spor 

stále probíhá a není možné odhadnout, kdy bude ukončen, navrhuji, aby se paní Simona Krátká 

vrátila k výkonu činnosti jednatele a místopředsedy výboru ACC z.s. 

Vedený soudní spor nemá souvislost s činností klubu a ani žádným způsobem neovlivňuje práci paní 

Simony Krátké ve výboru klubu. 

Domnívám se, že pro pozastavení výkonu funkcí není důvod a navrhuji, aby činnost  paní Krátké ve 

výboru byla k 1.9.2019 obnovena. Pro klub je její práce ve výboru nezbytná a není možné ji trvale 

delegovat na ostatní členy výboru. 

Pokud by paní Krátká na tento návrh nepřistoupila, bylo by vhodné, aby ze své funkce odstoupila a na 

její místo nastoupil náhradník z posledních voleb. 

 

 

       Alena Straková 
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