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Internetová členská schůze spolku Akita Ken z.s. 

 

 

Původní pozvánka a program: 

 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku Akita Ken z.s. v roce 2020 

Místo a čas konání:  

Hotel Palace Cinema Všenorská 45, 252 02 Jíloviště – salonek  

14. 3. 2020 od 14,00 hodin 

 

Program : 

1. Prezence, ustanovení předsedajícího schůze, zapisovatele a skrutátora 
2. Seznámení účastníků s programem schůze po zaslání připomínek 
3. Kontrola usnesení z minulé schůze 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Zpráva o činnosti výboru, informace o stavu stížností zaslaných ze strany Akita Ken či 

zaslaných jinými osobami na Akita Ken P ČMKU. 
6. Zpráva o hospodaření, podklady pro DP za rok 2019. 
7. Zpráva o akcích klubu za rok 2019 
8. Návrh a informace o akcích pro rok 2020 
9. Chovatelské záležitosti   
10. Diskuse 
11. Různé – dle připomínek a návrhů členů zaslaných do 28. 2. 2020 na email předsedkyně: 

markovalida1@seznam.cz 
12. Usnesení 
 

 

V Třemošné dne 12. 2. 2020   Za výbor Akita Ken z.s.  předsedkyně  L.Marková 

Tel: 724162358 
markovalida1@seznam.cz 

PŘIPOMÍNKY  členů:  Různé: Andrea Zelinková – plné moce a jejich režim 

Plné moci - Za mě: 
1. kdyby to šlo, tak vůbec 
2. Chápu, že plné moce jsou potřeba k tomu, aby schůze mohla aspoň proběhnout. 
3. V případě, že se sejde pouze třetina členů - nemělo by se o ničem rozhodovat. V tomto případě by 
se členům rozeslaly e-mailem body, které se projednávaly a hlasovalo by se e-mailem. Nevím jak je to 
po právní stránce. 
4. Plná moc případně pouze na konkrétní věc s konrétním vyjádřením. Ne, že se nechá rozhodovací 
právo na zmocněné osobě. 
5. 1 osoba = 1 plná moc 
berte to jako návrh pro diskusi  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

PER ROLLAM – celková zpráva o činnosti spolku a návrh na změnu používání plných mocí 

http://www.akitainuczech.cz/
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NÍŽE NALEZNETE JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU  A  JEJICH   DETAILY K 
PROJEDNÁNÍ:  

1. Prezence, ustanovení předsedajícího schůze, zapisovatele a skrutátora –  vzhledem k per 
rollam – bezpředmětné  

2. Seznámení účastníků s programem schůze po zaslání připomínek – NÁSLEDUJÍCÍ 
INFORMACE ODPOVÍDAJÍ PŘEDESLANÉMU PROGRAMU, BOD Č. 11 RŮZNÉ – REŽIM PLNÝCH MOCÍ 
DLE NÁVRHU A. ZELINKOVÉ 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze  ze dne 16. 3. 2019 –  text naleznete po přihlášení 
v redakci klubového webu – zápisy ze schůzí. 

 USNESENÍ POD BODY 2. – 10. BYLO DLE PLÁNU SPLNĚNO VYJMA: 
Bod 2 – přehlídka ročních štěňat odchovů Akita Ken je vzhledem k mimořádné situaci v ČR  
nerealizovatelná 
Bod 4 – zveřejňování bonitačních kodů chovných jedinců  - na databázi se pracuje 
Bod 5 – příprava štěňátek na výstavu – v návaznosti na členství spolku v KCHMPP – zamítnuto 
z rozhodnutí výboru KCHMPP členství právnickéoso by Akita Ken 
Bod 6 – odměny členům výboru – neuskutečněno z důvodů stavu financí 
Bod 8 – PCH Duspivová a její účast na Akitím kením srazu Ježov – kvůli indispozici PCH se akce 
neúčastnila 
 

4. Zpráva kontrolní komise – kontrolní komise v průběhu uplynulého období podrobně 
zkontrolovala účetnictví a agendu, drobné nedostatky ( viz zápisy ze schůze kontrolní komise na 
webu) byly neprodleně odstraněny a závěrečná zpráva předsedkyně KK P. Gregorové na základě 
předaných podkladů konstatovala výše uvedenou agendu bez závad. 

5. Zpráva o činnosti výboru, informace o stavu stížností zaslaných ze strany Akita Ken či 
zaslaných jinými osobami na Akita Ken P ČMKU. 

Zpráva o činnosti výboru: výbor se za uplynulé období sešel celkem 3x , vždy se jednalo o chodu 
spolku, plánovaných akcích pro členy i veřejnost. Mimořádné věci byly vždy prodiskutovány 
mimimálně telefonickou formou mezi jednotlivými členy výboru a také kontrolní komise. Jednání 
vždy probíhalo bez závad. Zápisy z výborů jsou zveřejněny na webu spolku. 

Informace o stížnostech: Klub AICC zaslal k rukám několik neodůvodněných stížností na jednotlivé 
členy našeho spolku a dokonce i na spolek samotný. Jedním z nich byla stížnost na neoprávněné 
pořádání Krajské výstavy v Plzni, kde byl Akita ken jen sponzorem. Přesto výstavní komise navrhla, 
aby pořádající ZKO byla  potrestána a navíc všechny tam získané tituly odebrány. Naštěstí tento návrh 
nebyl schválen, nicméně v ostatních případech tomu tak nebylo. 

 Na toto jednání ze strany AICC  upozornila předsedkyně na osobním jednání s P ČMKU dne 9. 10. 
2019, týkalo se mimo jiné neplatnosti členské schlze AICC a nevhodného jednání jeho současné 
předsedkyně, kdy bylo doporučeno, aby podobné jednání ze strany AICC, na něž existují oprávněné 
důkazy byly podány formou stížnosti. Podpisy k takové stížnosti již byly před tím získány od členů na 
2. Akitím kením srazu a tak předsedkyně tuto stížnost zaslala. Byla požádána o její doplnění formou 
důkazů, a ačkoliv tak učinila ve stanovené lhůtě, ještě před obdržením byla stížnost ze strany dozorčí 
rady ČMKU zamítnuta.  

Druhá stížnost týkající se chovatelských přestupků v AICC byla dle doporučení P ČMKU i s důkazy 
zaslána KCHMPP, který jako členský subjekt ČMKU po domluvě měl tuto stížnost podat. Bohužel tak 
neučinil a celá věc vyšuměla doztracena.  
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6. Zpráva o hospodaření, podklady pro DP za rok 2019. 

Předsedkyně L.Marková uvádí následující: Na členských příspěvcích bylo vybráno 22 200,- Kč, 
provozní výsledek dvou Akitích Keních táborů za rok 2019 byl + 5083,- Kč. Daňová povinnost 
z výsledku hospodaření spolku nevznikla .  Ke konci roku 2019 měl spolek 25 aktivních členů. Stav 
účtu k 31. 12. 2019 byl 27 307,- Kč. Informace k uskutečným akcím i financování jsou uvedeny 
v zápisech výboru v roce 2019 na webu spolku. Daňové přiznání zpracovala paní A. Zelinková, podání 
DP zajistí předsedkyně L.Marková.  

7. Zpráva o akcích klubu za rok 2019 

Předsedkyně L.Marková uvádí následující: 

A) 1. Akití Kení sraz Koliba – se uskutečnil ve volných květnových dnech 2019, s účastí 20 osob a jejich 
akitích svěřenců. Výcvik zajiš´tovala M. Šedivá jednak formou her a procházek a dále také formou 
individuálních konzultací. 

B) Krajská výstava psů všech plemen mimo NO – Spolek Akita ken byl sponzorem této výstavy, 
nejpočetnější skupinou psů – akity v majetku spolku Akita Ken. Významným sponzorem byl dar P. 
Staré ve výši 10 000,- kč, který byl poskytnut pořadateli formou nákupu pohárů , medailí a výstavních 
desek. 

C) 2. Akití kení sraz Ježov – se uskutečnil poslední srpnový víkend na jižní Moravě s účastí zhruba 50 
osob a jejich svěřenců nejen z řad našich členů. Výcvik probíhal opět za účasti M. Šedivé, dále za 
významné účasti J. Cagašové, která předvedla úpravu psa na výstavu. Součástí srazu byla i přehlídka 
Akit v japonském stylu, kterou si všichni účastníci užili a odnesli si domů hodnotné ceny. Hlavním 
sponzorem cen pro účastníky byla Jana Cagašová, které tímto klub velmi děkuje. 

8. Návrh a informace o akcích pro rok 2020 

Z jednání výboru spolku vyplynul plán akcí na rok 2020, kterými měly být opět 2 Akití kení srazy. Byla 
vybrána lokalita volnočasového centra Bakov nad Jizerou v termínu 7. – 10. 5. 2020. Přihlášky a jejich 
evidenci zajišťoval p. Vladimír Starý, organizaci p. I. Hálová. Předsedkyně podepsala se střediskem 
smlouvu o pronájmu a přihlášeno bylo přes 50 účastníků. Bohužel mimořádná situace v ČR způsobila 
nutnost zrušení této akce, zaplacené zálohy již byly vráceny. 

Plánovaný Akití kení sraz je zatím přesunut na podzimní období v tomtéž místě, jeho pořádání je však 
podmíněno tím, že vládní opatření budou taková, aby mohl být uskutečněn. Všichni členové i 
nečlenové se zájmem o sraz budou včas výborem informováni. 

9. Chovatelské záležitosti   

Vzhledem k tomu, že spolek Akita ken nebyl přijat jako právnická osoba do KCHMPP, není možné 
zatím aktivně pracovat na chovatelství jako spolek. Veškerou chovatelskou problematiku vč. výstav, 
bonitací a krycích listů je nutné zajišťovat prostřednictvím KCHMPP a bez problémů se tak děje.  

Co se týče aktivní chovatelské politiky -  členové spolku dodržují chovatelské řády i  etický kodex 
spolku, štěňata odchovaná v majetku členů spolku se objevují na výstavách, někteří členové spolku 
importovali jedince ze zajímavých chovatelských linií nejen z evropských zemí ale i Japonska za 
účelem ozdravění chovu akit v ČR. 

Výbor spolku děkuje všem svým chovatelům za jejich činnost. 
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10. Diskuse  - vzhledem k per rollam  - bezpředmětné 
 
11. Různé – dle připomínek a návrhů členů zaslaných do 28. 2. 2020 na email předsedkyně:  
 
Jediná připomínka byla zaslána paní A. Zelinkovou, jejíž znění je výše pod body programu a týká se 
režimu plných mocí .  Body v jejím návrhu pod čísly 1. – 3. Jsou v rozporu se stanovami, tudíž do 
hlasování předkládám pouze body 4. a 5. ze zaslaného návrhu. Její znění návrhu je spolu s návrhy 
statutárního orgánu zařazen na samostatném listu k hlasování. Věnujte mu prosím, pozornost. 
 
12. Usnesení 
Usnesení z jednání per rollam bude  zařazeno na samostatném listu k hlasování formou jednotlivých 
položek k jednotlivým zprávám. 
Bude se týkat schválení: 

a) zprávy o činnosti výboru 
b) zprávy o hospodaření 
c) zprávy kontrolní komise 
d) zprávy o akcích spolku v roce 2019 
e) režim plných mocí 
 
f) ostatní informace ze Zprávy o činnosti spolku bere člen na vědomí. 
 

Dne 2. 4. 2020 – statutární orgán spolku Akita Ken z.s. – předseda Mgr. Ludmila Marková 
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