
Zápis členské schůze 2017
18.3.2017 restaurace Keltovna v Nižboru

P r o g r a m

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS.  

2. Volba předsedy zasedání.

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a návrh plánu činnosti na rok 2017
  
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

6. Zpráva kontrolní komise.

7. Zpráva hlavního poradce chovu. 

8. Zpráva welfare

9. Projednání návrhů na změnu vnitřních norem Mops klubu České republiky:

a) návrh výboru na úpravu stanov
b) návrh výboru na doplnění Zápisního řádu
c) návrh MUDr. Raby na úpravu stanov
d) návrh paní Michaely Martínkové – Etický kodex Mops klubu České  republiky, z.s.
e) návrh paní Michaely Martínkové na úpravu Zápisního řádu

10. Diskuse

11. Závěr       

Ke každému bodu programu, který bude schvalován samostatným usnesením, bude 
vždy před hlasováním předcházet diskuse. Zvláštní usnesení bude ukládat výboru úkoly 
na příští období.

zápis

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS

Ing. Lucie Olivová zahájila členskou schůzi. Konstatovala, že schůze není 

usnášeníschopná. Přítomných je 25 členů, pro usnášeníschopnost by bylo potřeba 

přítomnosti 63 členů (nadpoloviční většina všech členů). Byla vyhlášená přestávka 30 

min. Po přestávce se sešla náhradní členská schůze. Během přestávky dorazilo 5 členů.

Ing. Olivová zahájila náhradní členskou schůzi. Přítomno je nově 30 členů. Usnesení se 

na náhradní členské schůzi přijíma většinou hlasů přítomných.



2) Volba předsedy zasedání

Ing. Olivová jako předsedu schůze navrhla A.Ustimenko. Návrh schůzí přijat  

jednohlasně.

-Příchod dalšího člena – p. S. Plecháčová. Nyní je přítomno 31 členů.

3) Volba návrhové komise
Následovala volba návrhové komise. A. Ustimenko navrhla do komise Ing. 
Procházkovou, pana J. Procházku a paní Tesárkovou. Návrh byl schůzí přijat. 
Hlasování: pro - 28, proti - 0, zdrželi se - 3 

4) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a návrh činnosti klubu na rok 2017
Před podáním zprávy o činnosti za uplynulý rok JUDr. Plachý připomenul výročí 25 let 
MK ČR.
Následně JUDr. Plachý přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2016 (příloha č.1). Dále 
přednesl návrh plánu činnosti klubu na rok 2017. Byla vyhlášena diskuze. Na začátku 
diskuze p. Martínková vznesla dotaz, proč není možné hlasování na základě plné moci 
za nepřítomného člena. Ing. Olivová se odkázala na čl.8 odst.6 Stanov – hlasovat 
mohou přítomní členové. Dále nezazněly žádné dotazy či připomínky. O návrhu 
činnosti na rok 2017 proběhlo hlasování. Návrh byl přijat. Hlasování: pro - 29, proti - 0,
zdrželi se - 2. Výsledek hlasování byl zaznamenán v usnesení č.1.

5) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
Ing. Olivová přednesla zprávu o hospodaření klubu za rok 2016 (příloha č.2). Dále 

přednesla návrh rozpočtu klubu na rok 2017. Byla vyhlášena diskuze - nezazněly žádné 

dotazy či připomínky. O návrhu rozpočtu na rok 2017 proběhlo hlasování. Návrh byl 

příjat. Hlasování: pro - 28, proti - 0, zdrželi se - 3. Výsledek zaznamenán v usnesení č.2.

6) Zpráva kontrolní komise

Paní T. Šlesingrová přednesla Zprávu kontrolní komise (příloha č. 3). Byla vyhlášena 

diskuze - nezazněly žádné dotazy či připomínky. O zprávě kontrolní komise proběhlo 

hlasování. Zpráva byla schůzí schválena. Hlasování: pro - 26, proti - 0, zdrželi se - 5. 

Výsledek hlasování zaznamenán v usnesení č. 3.

7) Zpráva hlavního poradce chovu

Paní A. Hromová přednesla Zprávu hlavního poradec chovu (příloha č. 4).

8) Zpráva welfare

Paní H. Kecová přednesla Zprávu welfare (příloha č. 5). Byla vyhlášena diskuze k bodu 

7 a 8 - nezazněly žádné dotazy či připomínky. Schůze schválila usnesením Zprávu 

hlavního poradce chovu a Zprávu welfare. Hlasování: pro - 31, proti - 0, zdrželi se - 0. 

Výsledek hlasování zaznamenán v usnesení č. 4.

9) Projednání návrhů na změnu vnitřních norem MK ČR.



a) Návrh výboru na úpravu stanov (příloha č. 6)

JUDr. Plachý krátce představil návrh. Následovala diskuze - zazněly kladné i záporné 

ohlasy na navrhovanou změnu. Po diskuzi proběhlo hlasování, nárvh byl členskou 

schůzí přijat. Hlasování: pro - 21, proti - 8, zdrželi se - 2. Výsledek hlasování 

zaznamenán v usnesení č. 5.

b) Návrh výboru na doplnění zápisního řádu (příloha č. 7)

JUDr. Plachý krátce představil návrh. Následovala diskuze. Nezazněly žádné dotazy, 

byla vyjádřena připomínka p. Kremlem, že dokument je příliš stručný. Hlasování: pro - 

20, proti - 4, zdrželi se - 7.

Výsledek hlasování zaznamenáno v usnesení č. 6.

c) Návrh MUDr. Raby na úpravu stanov (příloha č.8)
MUDr. Raba představil svůj návrh. Následovala diskuze. Byl vznesen dotaz na 
hlasování za nepřítomné členy na základě plných mocí. Výbor se odkázal na ustanovení 
ve Stanovách o členské schůzi, kde je řečeno, že na členské schůzi musí hlasovat 
přítomní členové. Bylo požádáno o zanesení poznámky do zápisu schůze o tom, že 
výbor neumožnuje hlasovat členům na základě plných mocí. Dále se vedla diskuze 
věcně k tématu. JUDr. Plachý vysvětlil, proč teď o vyloučení rozhoduje výbor. A. 
Ustimenko řekla, že by bylo nepraktické svěřit rozhodování o vyloučení členů členské 
schůzi, ale navrhuje řešení v podobě zavedení možnosti odvolání se k členské schůzi v 
případě, že výbor rozhodne o vyloučení. MUDr. Raba řekl, že tento svůj návrh stáhne za
předpokladu, že výbor vypracuje návrh na změnu stanov, ve kterém bude zapracována 
možnost odvolání se ke členské schůzi v případě vyloučení. Výbor souhlasí. Návrh byl 
MUDr. Rabou stažen.

d) Návrh paní Michaely Martínkové - Etický kodex MK ČR (příloha č.9)
Paní Martínková představila svůj návrh. Byla vyhlášena diskuze. MVDr. Šikulová, 
JUDr. Plachý, paní Plachá, paní Tesárková a další se vyjádřili, že v podobě, ve které je 
Kodex navrhován, takový dokument není pro chovatele přijatelný. A. Ustimenko se p. 
Martínkové dotázala, zda plánuje z důvodu komplexnosti řešení problému podmínek 
držení mopsů předkládat dokument i v MSBMK a jak by se v případě přijetí mělo 
sankcionovat nedodržování tohoto předpisu. P. Martínková odpověděla, že kontaktovala
p. Konečného, který vzal na vědomí, že je takový dokument předložen ke schválení v 
MK ČR  a v případě potřeby p. Martínková vstoupí do MSBMK a předloží dokument 
ke schválení i v tomto klubu. Proběhla další dílčí vyjádření k návrhu. Jako řešení bylo 
navrženo přepracování návrhu Kodexu společně s chovateli tak, aby tento dokument 
mohl být přijat a odpovídal reálným možnostem držení a chovu psů chovatelů a 
majitelů. Paní Martínková souhlasila se stažením návrhu Kodexu a návrhu změny 
Zápsiního řádu (z důvodu souvislosti s navrhovaným Etickým kodexem) za 
předpokladu, že bude vytvořena pracovní skupina k úpravě a přepracování 
předkládaného Kodexu, ve které budou účastni předkladatelé a chovatelé z MK ČR. 
Návrh byl stažen.

- Ve 14:10 hod se omluvila a odešla p. R. Šimandlíková a p. Plecháčová. Přítomno je 
nyní 29 členů.



e) Návrh paní Michaely Martínkové na úpravu zápisního řádu (příloha č.10)

Návrh byl stažen (viz bod 9 písm. d)

10) Diskuze

A. Ustimenko zahájila diskuzi. 

-Ve 14:30 odešli 4 členové - L. Kolinská, K. Bláhová, L. Řípová, T. Kreml. Přítomno je 

nyní 25 členů.

V rámci tohoto bodu byly projednány následující záležitosti:

 Zrušení omezení možnosti získání titulu Klubový šampion

- Doposud bylo možné získání tohoto titulu pouze za předpokladu, že daný 

jedinec již nezískal tento titul v jiném klubu. A.Ustimenko navrhla zrušení tohoto 

omezení, v MSBMK již toto omezení bylo také zrušeno. Návrh schůzí schválen 

jednohlasně.

 Redakční rada pro vytváření ročenky

- A.Ustimenko požádala zájemce, kteří by rádi pomohli s touto klubovou 

činností, aby se přihlásili přímo na probíhající schůzi či na email výboru 

(vybor@mopsklub.cz). Zájem projevila slečna A. Červenková, MUDr. Raba. Další 

zájemci mají možnost, jak je výše uvedeno, přihlásit se přes email výboru.

- Ve 14:30 odešla p. Kubátová. Přítomno je nyní 24 členů.

 JUDr. Plachý navrhl zrušení bodu 9 v čl.13

-Hlasování na schůzí, resp. i v jiných případech, je možné pouze pokud je člen

přítomen osobně. Návrh schválen schůzí jednohlasně.

 Využití peněz určených na welfare.

-A.Ustimenko se dotázala schůze, na které oblasti welfare by měly být peníze 
využívány (mopsové v nouzi/protimnožírenské kampaně či další obdobné činnosti).
členové se vyslovili, že by prostředky měly být využívány pouze na zachráněné 
jedince.

 Dotaz MVDr. Šikulové na EET
-Zazněl dotaz, zda na chovatele dopadá působnost zákona o EET. Paní Plachá a 

další chovatelé zodpověděli dotaz. Chovatelů se zatím EET netýká.

 PDE 

- JUDr. Plachý předložil návrh, že jedincům, u kterých bude předloženo 

osvědčení o absolvování vyšetření na PDE, bude umožněno zúčastnit se chovatelské 

přehlídky v MK ČR zdarma. Návrh schůzí schválen jednohlasně.

Usnesením č. 10 uložila členská schůze výboru spolku následující úkoly:

 Plnit úkoly dle schváleného plánu činnosti pro rok 2017



 Pokračovat v jednání MK ČR s MSBMK ve spolupráci s ČMKU ve věci 

sjednocování uchovnovacích podmínek pro plemeno mops

 Do příští členské schůze připravit návrh úpravy stanov, podle kterého se členská 

schůze stane odvolacím orgánem ve věci vyloučení ze spolku.

 Provést revizi zápisního řádu a stanov spolku

 Zrušit omezení pro získání titulu Klubový šampion - lze získat v MSBMK i v MK 

ČR

 Společně se zástupci majitelů mopsů zpracovat návrh Etického kodexu MK ČR

Hlasování: pro - 24, proti - 0, zdrželi se - 0

11) Závěr

JUDr. Plachý poděkoval všem za účast a popřál krásný zbytek dne.

Schůze ukončena ve 14:50 hod.

Zapsala: Alina Ustimenko

Četl: JUDr. Josef Plachý



Příloha č.1

Zpráva o činnosti Mops klubu ČR za uplynulé období roku 2016

Vážení  přátelé, dámy a pánové,

     opět se scházíme na členské schůzi našeho spolku. Ještě před samotnou zprávou chci
připomenout 25. výročí založení Mops klubu. Jedná se sice „jen“ o půlvýročí, ale je
dobré si připomínat historii našeho klubu. Ačkoliv nejsem velký pamětník, pamatuji si
doby,  kdy  si  členové  klubu  tolik  nezáviděli,  vzájemně  si  fandili  při  výstavách  a
podobně. Věřím, že se tyto vztahy dříve nebo později navrátí.  
A nyní mi dovolte, abych vás seznámil s činnosti Mops klubu ČR za uplynulé období a
s plněním plánu činnosti, který byl odsouhlasen poslední členskou schůzí.
     Na členské schůzi v roce 2016 byly uloženy výboru následující úkoly:

1. Zorganizovat jednu klubovou výstavu s udělením titulu CAC a klubový vítěz
2. Zorganizovat jednu speciální výstavu s udělením titulu CAC a vítěz speciální

výstavy
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky
4. Zorganizovat Den mopse
5. Zpracovat a vydat ročenku Mops klubu ČR za rok 2016
6. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze a další dle aktuálních potřeb klubu

K jednotlivým úkolům:

k bodu 1:
11. června 2016 jsme zorganizovali XXXI. klubovou výstavu a V. ročník Memoriálu
Zdeňka  Bláhy  v kulturním  domě  v Dřetovicích.  Posuzovala  paní  Sabina  Chiesa-
Folbrecht. 
Bohužel po výstavě se objevily ze strany některých vystavovatelů negativní reakce a
osobní  útoky  na  paní  rozhodčí.  Celá  věc  ohrožovala  i  případnou  účast  dalších
zahraničních  rozhodčích  na  našich  výstavách  v budoucnosti.  Díky  toleranci  paní
Folbrecht se tato záležitost nevyhrotila. Výbor příslušné vystavovatelce zaslal vytýkací
dopis.  Věřím,  že  naprostá  většina  vystavovatelů  a  chovatelů  mopsů se  k takovýmto
praktikám nebude uchylovat a podobná situace v budoucnu se  již nebude opakovat.

K bodu 2:
15. října 2016 byla zorganizovaná speciální výstava v kulturním domě ve Volduchách,
kde posuzoval MUDr. Raba. Prostředí v kulturním domě bylo velice pěkné. Považuji za
potřebné zdůraznit, že jak výběr tohoto místa, tak i samotnou organizaci zajistila paní
Helena  Kecová a  výbor  jí  touto  cestou  ještě  jednou děkuje  za  přípravu,  která  byla
vysoce  hodnocena  všemi  přítomnými.  Výbor  klubu  uvažuje  o  využití  prostor  ve
Volduchách i pro některé další výstavy.

K bodu 3:
Již  standartně  byly  zorganizovány  3  chovatelské  přehlídky,  o  jejich  průběhu  a
uchovněných  jedincích  byli  všichni  seznámeni  na  klubových  webových  stránkách.
Zcela jistě se o tom ve své zprávě zmíní také hlavní poradkyně chovu.



K bodu 4:
2.  října  2016 Mops  klub  již  tradičně  uspořádal   Den mopse  v areálu  Hoffmannova
Dvora ve Vinoři u Prahy. Zúčastnilo se přes 50 psů a více než 100 vlastníků, přátel a
milovníků  mopsů.  Proběhly  soutěže,  které  již  neodmyslitelně  k tomu svátku  mopsů
patří. Byla zorganizovaná bohatá tombola. Výnos z této akce je věnovaný na welfare.
Bohužel nám tentokrát nepřálo počasí. Vytrvalý déšť nám překazil naše setkání, které
bylo ukončeno krátce  po obědě. Rád bych touto cestou požádal přítomné a současně
všechny milovníky mopsů, aby se přihlásili Mops klubu na pomoc organizace tohoto
tradičního  setkání  mopsů.  Vítáme  každého,  kdo  je  ochoten  nezištně  pomoci  ať
nápadem,  nebo  skutkem.  Závěrem  hodnocení  tohoto  úkolu  chci  poděkovat  všem
organizátorům, zejména paní  Kecové,  která  zajistila  pomůcky pro sportovní  soutěže
mopsíků a osobně veškeré soutěže organizovala.

K bodu 5:
Na  tomto  místě  musím  být  kritický  k činnosti  celého  výboru.  Nepodařilo  se  nám
zaktivizovat  činnost redakční rady, která byla ustanovena výborem po členské schůzi
v roce  2015.  Budeme  muset  vyvinout  větší  úsilí,  abychom  uložený  úkol  splnili  a
ročenku za rok 2017 vydali  v řádném termínu. I  pro tuto oblast  hledáme schopné a
ochotné členy klubu, kteří by měli zájem se na činnosti redakční rady aktivně podílet.

K bodu 6:
Výbor klubu se scházel k projednání a řešení nejen běžných úkolů, ale i mimořádných
záležitostí. 
Byla průběžně projednávaná příprava klubových akcí (výstavy, chovatelské přehlídky,
Den mopse). 
Ve druhé polovině roku 2016 se objevil problém kolem chovatelské stanice Dog-lome.
V rámci řešení této otázky pověření členové klubu JUDr. Plachý        a paní Hromová
uskutečnili kontrolní návštěvu chovatelského zařízení Dog –Lome a sepsali řádný zápis
o jejím průběhu. Tento zápis byl předán kontrolní komisi klubu, která byla pověřena
dalším šetřením s tím, že závěr bude počátkem listopadu předložen výboru klubu, který
rozhodne o dalším postupu. Současně byla zaslána ČMKU žádost o pozastavení zápisu
štěňat mopsů z chovatelské stanice Dog-lome do vyřešené celé záležitosti.
 Toto šetření proběhlo a kontrolní komise oznámila výboru klubu, že podle sdělení paní
Krsové,  tato předala všechny jedince plemene mops jinam a s jejich chovem ve své
chovatelské  stanici  končí.   Na žádost  kontrolní  komise,  aby doložila  jména nových
majitelů, nereagovala s tím, že noví majitelé si nepřejí zveřejňovat svá jména. Svým
jednáním porušila § 33 Zápisního řádu Mops klubu ČR a také body 4 a 6 článku V
Zápisního řádu ČMKU. Na základě uvedených skutečností  výbor  rozhodl  dne  4.12.
2016 o vyloučení paní Krsové z Mops klubu pro závažné porušení klubových norem a
norem ČMKU.  Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2016. O této skutečnosti
bylo informováno předsednictvo ČMKU s tím,  že z hlediska klubu je  tato záležitost
považována za vyřízenou.

Začátkem října 2016 zřídil Mops klub své stránky na facebooku.  Z počátku byl tento
profil využíván zejména k útokům na výbor Mops klubu i celý klub a to nejen ze strany
nečlenů ale bohužel i členů klubu. Postupem času došlo k utlumení vášní a v současné
době  začíná  facebook  plnit  to,  co  jsme  od  něho  očekávali  –  informovanost  široké
veřejnosti o akcích Mops klubu. 

Na minulé členské schůzi MUDr. Raba opětovně urgoval dořešení otázky sjednocení
podmínek k uchovnění  mopsů v obou klubech.  Podle  usnesení  z této členské schůze
výbor zaslal dopis MSBMK, kde opětovně požadoval sjednocení podmínek uchovnění.
Na svůj dopis jsme nedostali písemnou odpověď. Proto byl zaslán počátkem srpna 2016



dopis předsednictvu ČMKU s žádostí o pomoc s řešení tohoto problému. Jako odpověď
obdržel Mops klub informaci, ze které vyplývá, že ČMKU nebude aktivně zasahovat do
tohoto  sporu.   Prezident  Mops  klubu  byl  nadále  v telefonickém  kontaktu  s hlavní
poradkyní  klubu  MSBMK  paní  Pešátovou.  Bylo  dohodnuto,  že  na  členské  schůzi
MSBMK, která se bude konat koncem listopadu 2016 bude předložen návrh na zařazení
vyšetření  patel  jako  jedné  z podmínek  pro  uchovnění  mopsů.  Po  ČS  bylo  opět
telefonicky s paní  Pešátovou o  všem  jednáno.  Sdělila  nám,  že  na  schůzi  návrh  na
zpřísnění podmínek chovu  nebyl schválen. Dále uvedla, že pokud bude uchovňovat
před jejich chovatelskou komisí člen Mops klubu ČR, budou postupovat podle našich
podmínek uchovnění.
Poté  počátkem ledna  2017  bylo  požádáno  předsednictvo  ČMKU o  zprostředkování
setkání  zástupců  klubu  a  moderování  tohoto  jednání,  s cílem dosáhnout  sjednocení
podmínek.  Po  telefonické  konzultaci  s paní  Jarošovou,   tajemnicí   ČMKU,  bylo
dohodnuto,  že obnovíme diskusi  na toto téma po valné hromadě ČMKU. Důvodem
k tomu je zaneprázdnění členů ČMKU v prvních měsících roku. 
Vážení  přátelé,  na  dnešní  členské  schůzi  výbor  předkládá  celkem  4  návrhy  změn
klubových normativů.  Jsem přesvědčen, že jste se s těmito návrhy, které jste obdrželi
společně s pozvánkou na dnešní schůzi, pečlivě seznámili. Jedná se o dokumenty, které
v případě přijetí budou mít za následek podstané změny v činnosti klubu. Věřím tomu,
že si každý z vás na ně udělal svůj vlastní názor. Je dobré si uvědomit, že jako Mops
klub ČR jsme spolkem, který sdružuje chovatele, přátele a milovníky mopsů. Prioritou
naší  činnosti  je  však  zájmové  chovatelství,  které  by  nemělo  být  příliš  svazováno
náročnými předpisy, příkazy a omezováním.

Ještě než skončím rád vás seznámím s tím, že Mops klub ČR bude mít v dohledné době
nové, moderní webové stránky, které připravuje členka klubu paní Ing. Tesárková. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru klubu a ostatním členům
spolku, kteří se aktivně podíleli na jeho činnosti. Náročné úkoly zvládli plnit ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu a leckdy na úkor svých rodin. Bez nadšení a ochoty
by naše činnost nebyla možná. Uvědomujeme si, že to neděláme pro uznání, prospěch a
výhody, ale hlavně pro dobro našich mopsích kamarádů. 
Děkuji vám za pozornost a svoji zprávu končím svým oblíbeným motem:
„  S mopsem není člověk nikdy sám.“ 

Plán činnosti na rok 2017
1. Uspořádat 1 výstavu a to klubovou se zadávání titulu CAC a klubový vítěz. 
2. Zorganizovat Den mopse.
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky.
4. Uskutečnit nejméně 4výborové schůze.
5. Ustavit funkční redakční radu pro zpracování a vydání ročenky MK ČR.
6. Zabezpečit alespoň jednu přednášku věnovanou zdravotním problémům mopsů.



Příloha č.2

Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2016

Příjmy   
 Rozpočet Skutečnost

Členské příspěvky 45 000,00   51 400,00   
Výstavy 30 000,00   43 016,00   
Chovatelská přehlídka 10 000,00   7 350,00   
Krytí 10 000,00   7 560,00   
Štěňata 35 000,00   31 260,00   
ČMKU 15 000,00   13 355,00   
Welfare 5 000,00   7 080,00   
Ostatní 25 000,00   22 386,31   
CELKEM 175 000,00   183 407,31   

Výdaje   
 Rozpočet Skutečnost
Ročenka 15 000,00   15 169,00   
Výstavy 80 000,00   97 692,50   
Chovatelská přehlídka 15 000,00   13 408,00   
Den mopse 15 000,00   17 413,00   
Internet 1 000,00   2 857,00   
ČMKU 2 000,00   1 500,00   
Welfare 5 000,00   0,00   
Ostatní 42 000,00   49 126,71   
CELKEM 175 000,00   197 166,21   

Výsledek hospodaření:  ztráta    - 13 758,90 Kč

Zůstatek:   pokladna                   17 815,00 Kč
běžný účet              336 923,54 Kč

Příjmy 

Proti rozpočtu byly příjmy vyšší za položku členské příspěvky, výstavy a welfare.
Vyšší příjem z výstav je dán skutečností, že při sestavování rozpočtu bylo
uvažováno o pořádání podzimní speciální výstavy pod záštitou jiného organizátora,
ze kterého klubu neplynou příjmy za přihlášené jedince. U ostatních položek bylo
dosaženo mírně nižších příjmů oproti rozpočtu. Položka Ostatní zahrnuje příjmy,
které nelze předem přesně stanovit. Příjmy od ČMKU obsahují odvody plemenné
knihy za vystavené PP,  příspěvek na činnost (přerozdělená část zisku za účast
jedinců plemene mops na výstavách DUOCACIB 2016) a vrácený členský
příspěvek za rok 2016. 



Rozpis příjmové položky Ostatní:

Den mopse                                        22.310,00
Úroky z běžného účtu                                       76,31
Celkem                                        22.386,31

Výdaje 

Proti rozpočtu byly vyšší výdaje  na klubovou výstavu (dáno zajištěním SV). Dále 
mírný nárůst výdajů byl v souvislosti s vydáním ročenky, organizací Dne mopse a 
správu webových stránek. V položce Ostatní jsou zahrnuty výdaje, které nelze předem 
stanovit – v tomto roce se jedná zejména o výdaje spojené s konáním mimořádných 
schůzí výboru a šetřením v CHS Dog Lome.

Rozpis výdajové položky Ostatní:

Kancelářské potřeby 3 925,00    
Kontrola  chs  Dog

Lome
1 956,00    

VS, ČS 35 501,00    
Poštovné 3 749,00    
Bankovní poplatky 1 883,71    
Ostatní režie 2112,00
Celkem 49 126,71    

Rozbor klubových výstav a akcí 

KV Dřetovice
Poplatky 17200 Náklady rozhodčího 7 675,50

Cestovné 7 956,00
Občerstvení 4 000,00
Pronájem a příprava
sálu

5 700,00

Ceny 21 103,00
Fotograf 1 050,00
Upomínkové
předměty

6 750,00

Odměna  personálu
kruhu

1 150,00

Režie 3 594,00
Celkem 17200 Celkem 58 978,50

HV (ztráta) 41 778,50



SV Volduchy
Poplatky 25816 Cestovné 5 868,00

Občerstvení 2 702,00
Pronájem sálu 7 500,00
Ceny 17 639,00
Odměna  personálu
kruhu

1 100,00

Režie 3 905,00
    Celkem Celkem 38 714,00

HV (ztráta) 12 898,00

Pro  speciální  výstavu  byly  zajištěny  hodnotné  dárky  pro  vystavovatele  od  firmy
EnergyVet,  zastoupené  naší  členkou  paní  Andreou  Šulcovou.  Nevydané  poháry  a
upomínkové  předměty  z klubové  výstavy  byly  uplatněny  na  podzimní  výstavě,  pro
jednoduchost zohledněno pouze v nákladech KV. 

Výstavy celkem
Příjmy 43 016,00
Výdaje 97 692,50
Ztráta 54 676,50

Den mopse
Příjmy   22 310,00
Výdaje  17 413,00
Zisk   4 897,00

Zhodnocení hospodaření klubu v roce 2015

V minulém roce bylo dosaženo ztráty ve výši 13.758,90 Kč. Došlo ke zvýšení příjmů z
členských  příspěvků  a  také  ze  Dne mopse.  Díky pravidelnému příspěvku  na  konto
Welfare od paní Matasové máme vytvořenou rezervu pro potřebné. Navýšení výdajů na
výstavy bylo kompenzováno vyššími příjmy za výstavní poplatky díky organizaci SV
v režii klubu. Ostatní režijní náklady související s činností klubu a jejími agendami byly
vydány s maximální účelností.

 

     
R o z p o č e t  na rok 2017

Členské příspěvky 50 000,00   Ročenka 15 000,00   
Výstavy 30 000,00   Výstavy 60 000,00   
Chovatelská přehlídka 10 000,00   Chovatelská přehlídka 15 000,00   
Krytí 10 000,00   Den mopse 18 000,00   
Štěňata 30 000,00   Internet 10 000,00   
ČMKU 15 000,00   ČMKU 2 000,00   
Welfare 5 000,00   Welfare 5 000,00   
Ostatní 25 000,00   Ostatní 50 000,00   
Celkem 175 000,00   Celkem 175 000,00   



Příloha č.3

Zpráva kontrolní komise Mops klubu ČR

Kontrolní komise od svého vzniku byla zastoupena na všech schůzích výboru klubu

alespoň jedním svým členem, a to s hlasem poradním. Schůze jsou pracovní a vše na

nich probíhá v souladu se stanovami Mops klubu ČR.

Také jsme oslovili pí. Krsovou v souvislosti s kauzou týkající se jejího chovu psů s tím,

aby nám sdělila adresy nových majitelů jejích mopsů. Naší žádosti nebylo vyhověno.

Byla provedena kontrola pokladny a hospodaření klubu a vše bylo shledáno v pořádku.

Kontrola proběhla ve dvou etapách.



Příloha č.4

 Zpráva HPCH

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás seznámila s chovatelskou činností v roce 2016, kdy bylo
21 chovatelskými  stanicemi  odchováno 52 vrhů s celkovým počtem 179 zapsaných
štěňat.

Z toho psi béžoví 68, černí 25, feny béžové 69, černé 17

Arcita 24, Bard 14, Dog-Lome  12, Goldvanamy  8, Havavlon  4, Hejakral 13,
Helza 10, Istako  16, Nang Lhamo 3, Od Železné Panny  13 , Perla Sabeor 4, Pes vítací
3,  Pibaro 12,   Rozárka 5,  Šimíček  16, Testimony 1, Z Dalub Bohemia 2,
Z Nadějských  rybníků 4, Z  Tiských skal 3,  ze Sametu  8 , ze Zdic 4.

                                                                       
                           

Ze  tří  uskutečněných  chovatelských  přehlídek  bylo  do  chovu  zařazeno  celkem  28
jedinců:

Psi béžoví, apricot  4  (3+1),  psi černí 4

Feny béžové 12, feny černé 8

Z předvedených 28 jedinců při chovatelských přehlídkách byl nález luxace pately u pěti
jedinců a to:

1/0    1 x
1/1    1 x
2/0    1 x
2/2    2 x

Při  posuzování  prosincové  chovatelské  přehlídky  byly  pozměněny  tiskopisy  a  do
posuzování  se zapojila celá komise.

Všechny  podrobnější  a  aktuální  informace  jsou  průběžně  vkládány  na  náš  web
www.mopsklub.cz –záložka  informace o chovu.

                                                                         Alena Hromová  
HPCH

http://www.mopsklub.cz/


Příloha č.5

Zpráva welfare za rok  2016

V uplynulém roce byli přímo přes welfare umístěni dva pejsci. Badík, devítiletý, 

kterého se ujali

manželé Vondrovi z Klatov a Charli, kterého se po smrti paničky ujali manželé Wolfovi 

z Prahy.

Oběma tímto velice děkuji! Na dočasnou péči a veterinární ošetření těchto pejsků 

nebyly čerpány z

účtu žádné finanční prostředky.

Stejně jako v minulém roce probíhala spolupráce s ostatními organizacemi zabývajícími

se

pomocí opuštěným pejskům.

V rámci osvěty byla navázána spolupráce s organizací Animal Eye a naskytla se nám 

tímto

možnost podílet se na reklamě proti množírnám psů.

Jako forma sponzorského daru byly vytvořeny nové profesionální webové stránky 

welfare MKČR

(www.welfare-mkcr.cz), které určitě napomohou k pružnější pomoci a záchraně mopsů.

Všem, kterým není lhostejný osud opuštěných a týraných mopsíků, velice děkuji!

Helena Kecová

Welfare MKČR



Příloha č.6

Návrh výboru Mops klubu ČR na úpravu stanov klubu (červeně označený
text). 

IX.Výbor spolku 

1. Výbor spolku je statutárním orgánem a spravuje jeho záležitosti mezi členskými 
schůzemi. Tvoří ho předseda (dále jen „prezident“), hlavní poradce chovu, 
sekretář, ekonom a další člen. Členové výboru volí a odvolávají ze svého středu 
prezidenta, hlavního poradce chovu, sekretáře a ekonoma. Členem výboru 
spolku může být zvolen člen spolku, který ke dni volby je členem spolku 
nejméně 5 let. Výbor je volen na dobu tří let.

2. Schůzi výboru svolává prezident, popř. sekretář. Rozhodnutí výboru je přijato, 
je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh 
hlasovala jejich nadpoloviční většina. 

3. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje sekretář výboru, který rovněž 
zodpovídá za administrativu sdružení.  

4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se 
zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně 
rozhodnuty. Podepisuje ho prezident, popř. předsedající a další člen výboru. 

5. Výbor a jeho prezident jsou povinni předložit členské schůzi na jejím zasedání 
písemné materiály a zprávy, které je členská schůze oprávněna projednat a 
rozhodnout o jejich přijetí. 

6. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena spolku 
staršího l8 let, který je členem spolku nejméně 5 let, toto rozhodnutí musí být 
následně schváleno členskou schůzí. 

X. Kontrolní komise spolku 

1.  Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku. Komise je tříčlenná, 
její členové jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. 

2. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření spolku, dohlíží, jsou-li 
záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se 
stanovami a právními předpisy. 

3. Předseda kontrolní komise má právo se účastnit jednání výboru s hlasem 
poradním. 

4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na 
odstranění závad.

5. Za odstoupivšího člena komise může komise kooptovat jiného člena spolku 
staršího l8 let, toto rozhodnutí musí být následně schváleno členskou schůzí. 



Příloha č.7

Návrh výboru Mops klubu ČR. 
V případě schválení bude včleněn do stávajícího Zápisního řádu jako § 23a
 
Chovatel je povinen psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména 
socializaci prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Chovatel 
může mít v držení takový počet psů, o které je schopen se sám nebo se spolupracující 
osobou řádně starat a zajistit zvířatům individuální péči, dostatek pohybu a socializaci 
(přítomnost blízkého člověka – chovatele, komunikace s ním a udržování vazby pes-
člověk). Starým a nemocným psům, březím a kojícím fenám a štěňatům musí zajistit 
odpovídající péči a pozornost. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v 
souladu s platnou legislativou. 

Budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně musí splňovat 
následující podmínky: 

Psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci a prostorách otevřených povětrnostním 
podmínkám (stodoly, přístřešky, různé kolny apod.). Umístění do uzavřené klece je 
přípustné pouze v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. 
onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost 
volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit 
základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt musí být tak 
velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté a suché. Denní světlo 
je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání. Psům musí být vyhrazeno nerušené 
místo pro odpočinek, musí mít trvale zajištěn přístup k napájecí vodě. Pro březí, rodící a
kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo.

Povrch použitých prostor musí být následující: 

Celá plocha musí být pokryta vhodným snadno udržovatelným a desinfikovatelným 
materiálem. Prostor musí být zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy.

Chovatel je povinen zajistit, aby se psy bylo zacházeno klidně a měli zabezpečenou 
pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění; 



Příloha č.8

Návrh MUDr. Milana Raby na změnu Stanov Mops klubu ČR: 

Čl.VI odst.4 v dosavadním znění se ruší a je nahrazen novým textem: 

O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh výboru MK.Považuje-li výbor 
MK návrh na vyloučení člena za důvodný a v souladu se Stanovami MK, pozastaví 
výbor MK takovému členu členství s okamžitou platností včetně práv a povinností do 
rozhodnutí nejbližší členské schůze. 

V návaznosti na to se doplňuje: 

Čl.VIII.,odst.8 nový odstavec k) :Rozhoduje o vyloučení člena 



Příloha č. 9
ETICKÝ KODEX

Mops klubu České republiky, z.s.

Členská schůze Mops klubu České republiky, z.s. (dále jen „klub‟) přijala na svém zasedání 
dne ………….. v návaznosti na stanovy a další vnitřní předpisy klubu tento etický kodex:

I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování člena
klubu ve vztahu k veřejnosti a ostatním členům klubu za účelem řádného naplňování
cílů klubu.

2. Etickým kodexem jsou vázáni chovatelé, majitelé i všichni ostatní příznivci plemene
mops sdružení v klubu; jeho text je přílohou formuláře přihlášky do klubu a zájemce o
členství podepisuje, že je se zněním plně obeznámen.

II.
Etická pravidla chovu

Člen klubu se zavazuje, že
1. bude  vždy  blaho  svých  psů  a  plemene  upřednostňovat  před  vlastními  osobními

zájmy a ambicemi a nikdy nezneužije chovaná zvířata k pouhému obohacování se na
úkor jejich psychického stavu, zdravotní kondice a nezbytných životních potřeb;

2. bude udržovat vysokou úroveň hygieny svého chovu stejně jako celkové péče o něj,
bez ohledu na případnou chovnou hodnotu, zejména se bude řádně starat o zdraví,
dobré životní podmínky (ustájení apod.), přísun kvalitního krmiva a výcvik všech psů
ve  svém  vlastnictví  včetně  zajištění  odpovídající  veterinární  péče  (veterinárního
ošetření  v  případě  zhoršení  zdravotního  stavu  nemoci  či  úrazem,  provádění
pravidelných prohlídek, očkování, odčervení aj.);

3. bude  plně  respektovat  fyziologii  zvířete  a skutečnost,   že  mops  je   společenské
plemeno, a    z uvedených důvodů bude všechny své jedince chovat v domě či bytě,
popř. v jiných vhodných  uzavřených  prostorách  při  minimální  teplotě   18  °C  a  za
podmínky, že každé zvíře bude mít     k dispozici tepelně izolovaný prostor pro ležení;

4. bude chovat pouze takový počet psů, kterému je schopen s ohledem na své časové a
materiální  možnosti poskytnout nebo jinak zajistit dostatečnou veterinární i
každodenní individuální péči a zdravé a kvalitní prostředí (včetně kvalitního krmiva v
potřebném množství  a  volného přístupu k  pitné vodě)  tak,  aby  zvířata  nestrádala
psychicky ani fyzicky;

5. bude  mít  všechny  své  psy  neustále  pod  kontrolou  (ať  již  svépomocí  anebo
prostřednictvím třetích osob), avšak nebude je držet v klecích ani jiných uzavřených
prostorách nepřiměřeně omezujících jejich volný pohyb;

6. nebude své psy držet v trvalé izolaci, zejména jim umožní volný kontakt s člověkem a
případně dalšími psy v chovu;

7. bude  udržovat  všechny  své  psy  v  co  nejlepší  kondici  fyzické  i  psychické  a  bude
usilovat o zachování jejich vzhledu a vyrovnané povahy pro příští generace;

8. umožní každému veterinárnímu lékaři, který provádí zákrok měnící přirozený vzhled
zvířete nebo napravující jeho vady, ohlásit tuto skutečnost klubu, a současně nebude
tyto změny sám provádět;

9. bude  dodržovat  všechny  aspekty  dobrých  životních  podmínek  zvířat  podle
veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti  týrání a dalších relevantních
norem;

10. bude všechny své psy držet v čistotě a pod důslednou kontrolou (ať již svépomocí
nebo prostřednictvím třetích  osob),  pokud se  budou nacházet  mimo své domácí
prostředí;



11. bude  řádně  a  včas  plnit  povinnosti  vůči  státním  a  veřejným  orgánům,  které
vyplývají     z  vlastnictví  a  chovu  zvířete,  zejména  úhradu  místního poplatku  ze  psa,
registrační povinnost u finančního úřadu a krajské veterinární správy apod.;

12. nebude vytvářet poptávku ani dodávat štěňata, která byla získána nelegálně;
13. se  bude  vždy  snažit  o  co  nejvyšší  úroveň  svého  chovu  v  souladu  se  standardem  a

podporou specifických vlastností plemene;
14. se důkladně seznámí se standardem plemene, které chová či vystavuje – cílem by měl

být chov  a případné vystavování psů standardních, jejichž vzhled nebyl uměle nebo
chirurgicky upraven s výjimkami, které standard plemene nebo klub povoluje;

15. bude v chovu používat pouze jedince s průkazem původu a neposkytne svá zvířata jiným
osobám za účelem odchovu psů bez průkazu původu;

16. nebude  prodávat  ani  jinak  udávat  psy  do  výzkumných  zařízení,  velkoobchodů,
obchodních  prodejen,  komisního  prodeje,  překupníkům  ani  jiným  nedůvěryhodným
osobám, jejichž záměry jsou neznámé nebo vzbuzují důvodné pochybnosti;

17. neprodá ani jinak nepřenechá odchov třetí straně;
18. bude odchovy předávat pouze přímým kupujícím a nebude využívat služeb prostředníků

zprostředkovávajících nabídku, prodej, vyhledávání kupujících či jiné obchodní záležitosti
týkající se prodeje štěňat;

19. neposkytne  přímo  ani  nepřímo  žádného  svého  psa  jako  cenu  či  dar  do  soutěže
jakéhokoliv druhu;

20. nepředá do prodeje, soutěže nebo dražby jako samostatný předmět ani průkaz původu 
psa;

21. bude  prodávat  pouze  taková  štěňata,  u  nichž  je  podle  svého  nejlepšího  vědomí  a
svědomí přesvědčen, že jsou v okamžiku prodeje zcela zdravá;

22. nebude chovat na jedincích, kteří by mohli přenášet dědičná onemocnění a být tak
škodliví pro chov, resp. nebude chovat na jiných jedincích s vadou exteriéru či povahy,
pokud by to mohlo ohrozit zvíře samotné nebo chov jako takový;

23. nebude zatajovat vady a onemocnění,  které se vyskytly či  projevily  na jeho zvířatech
nebo odchovech, a to i tehdy, pokud byly chirurgicky či jinak odstraněny nebo potlačeny
– nového majitele bude vždy pravdivě informovat o jakýchkoliv vadách či defektech
svého štěněte, které jsou mu v době prodeje známy;

24. každý  jeho  vrh  bude  zdravotně  vyšetřen  a  výsledky  tohoto  vyšetření  předloží  před
samotným prodejem kupujícímu;

25. vyvine maximální úsilí, aby zajistil zdraví všech svých jedinců v době prodeje, a pokud
tomu tak není, dohodne se s kupujícím na nových podmínkách;

26. každé štěně, které je nemocné nebo neodpovídá standardu plemene, vyřadí z prodeje, a
pokud si jej neponechá sám, obstará mu vhodného majitele – udělá přitom vše pro to,
aby zabránil dalšímu využití předmětného jedince v chovu;

27. nebude  v  souvislosti  s  propagací  či  prodejem  žádných  svých  zvířat  prezentovat
nepravdivé nebo klamavé informace a neuvede žádné osoby v omyl, zejména pokud jde
o zdraví a kvality prodávaného psa;

28. nebude  za  žádných  okolností  poskytovat  falešná  nebo  přehnaná  tvrzení,  která  není
schopen doložit, například o budoucích vyhlídkách štěněte, kvalitě chovných zvířat nebo
příslibu vítězství na výstavách;

29. umožní  novému majiteli  zhlédnutí  celého vrhu a matky před datem odběru štěněte,
popř. i otce, je-li v držení;

30. vysvětlí novému majiteli chovné podmínky a nároky plemene s největší pečlivostí;
31. při prodeji nebo jiném zcizení štěněte sepíše s nabyvatelem řádnou písemnou smlouvu

se všemi podstatnými náležitostmi (včetně označení nedostatků a vad) alespoň ve dvou
vyhotoveních, jejíž součástí bude i ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady;



32. s nabyvatelem sjedná pouze takovou kupní cenu, která bude přiměřená kvalitě chovu,
původu rodičů a očekávaným vlastnostem psa;

33. neodevzdá novému majiteli štěně do osmi týdnů věku;
34. bude předávat pouze socializovaná štěňata řádně označená mikročipem, očkovaná min. proti

psince  a  parvoviróze,  odčervená  a  v  dobrém  zdravotním  stavu,  který  je  stvrzen  zprávou
veterinárního lékaře;

35. předá novému majiteli v písemné podobě podrobné požadavky na stravu a péči o štěně a dále
pokyny zajištující odpovědný chov psa;

36. při prodeji nebo jiném převodu jedince poskytne nabyvateli všechny relevantní dokumenty
(zejména  očkovací  průkaz),  a  to  v  okamžiku  předání  štěněte,  event.  při  nejbližší  možné
příležitosti;

37. bude prodávat, popř. jinak udávat psy pouze do takových podmínek, kde lze očekávat,  že
zvířata budou žít zdravě a spokojeně;

38. vynaloží nejvyšší možné úsilí k eliminaci rizik při exportu odchovu do ciziny a prověří
vhodnost podmínek příslušné země pro kvalitní péči a chov;

39. důkladně prověří potenciální nové majitele štěňat před jejich předáním, a pokud je to možné,
převezme zpět  odpovědnost  za  svůj  odchov,  zejména  zajistí  návrat  zvířete  do  původního
prostředí, pokud se nový domov ukáže jako nevhodný pro chov, a to z jakéhokoliv důvodu;

40. pomůže novému majiteli při adaptaci zvířete na nový domov;
41. zůstane s novým majitelem ve stálém kontaktu a bude kontrolovat správný růst štěněte;
42. poskytne novému majiteli v případě potřeby řádné poradenství a bude mu pro tyto účely

vždy maximálně k dispozici;
43. obstará svým psům vhodné nové majitele, pokud nebude schopen z vážných důvodů (nemoc,

závažné rodinné okolnosti apod.) zajistit chovaným zvířatům adekvátní individuální péči;
44. bude uchovávat záznamy o uskutečněných prodejích včetně údajů o jednotlivých kupujících

po dobu deseti let tak, aby byly chráněny před případným zneužitím;
45. bude udržovat přesné záznamy chovu, evidenci písemností (zejména kupních smluv) a

průkazy původu;
46. u  všech   svých   štěňat   splní   registrační   povinnosti   v   termínech   stanovených   klubem a

Českomoravskou kynologickou unií (dále jen „ČMKU“);
47. přizpůsobí nároky na své psy, kteří nebyli zařazeni do chovu, jejich zdravotnímu stavu;
48. zajistí starým a nemocným psům ve svém chovu důstojné staří a dožití, zejména teplo, klid,

zvýšenou veterinární péči a ohleduplnost k jejich přirozeným potřebám;
49. nedopustí za žádných okolností utracení zdravého jedince, ať již starého nebo nevhodného do

chovu;
50. zajistí březím a kojícím fenám a jejich štěňatům zvýšenou péči a pozornost.

III.
Etická pravidla chování ve vztahu ke klubu a jeho členům

Člen klubu se zavazuje, že
1. při  veškeré své činnosti se bude řídit  platným právním řádem České republiky,  předpisy a

směrnicemi Mezinárodní kynologické federace (FCI), ČMKU, klubu a hlediskem dobrých
mravů;

2. bude jednat tak, aby neohrožoval ani nenarušoval důvěru veřejnosti ke klubu a plemeni;
3. bude vždy propagovat chov psů s průkazem původu a za žádných okolností nebude nikdy

jakkoliv podporovat ani se podílet na odchovu psů bez průkazu původu;
4. bude vždy reprezentovat a hájit oprávněné zájmy klubu a vystupovat v souladu s principy, na

kterých je klub založen, a stejně tak bude šířit dobré jméno klubu a zdrží se každého jednání,
které by mohlo dobré jméno klubu poškodit – sledování oprávněných zájmů klubu ani
ochrana jeho dobrého  jména  však nemohou ospravedlnit  jednání  v  rozporu s normami
uvedenými  v odst. 1 tohoto článku;



5. jeho projevy v souvislosti s chovem či členstvím v klubu budou korektní, věcné, střízlivé a
nikoliv vědomě nepravdivé;

6. bude  pokojnou  cestou  spolupracovat  s  ostatními  členy  klubu,  zejména  nebude  bez
relevantních důkazů osočovat ani jinak urážet, znevažovat či poškozovat ostatní členy klubu
nebo jejich chovy;

7. bude coby člen orgánu klubu dbát na plnění úkolů v rozsahu svěřené pravomoci a s náležitou
profesionalitou;

8. jakékoliv jeho jednání a rozhodování coby člena orgánu klubu bude vždy zohledňovat cíle a
oprávněné zájmy klubu a nikdy nepovede pouze k vlastnímu osobnímu prospěchu;

9. bude  coby  člen orgánu klubu  vždy neprodleně informovat  ostatní  členy  tohoto  orgánu o
možném střetu svého soukromého zájmu a zájmu celého klubu;

10. bude  coby  člen  orgánu klubu  podporovat  v  klubu  přátelské  a  spravedlivé  prostředí,  a  to
zejména důsledným dodržováním zásady nestrannosti a rovného přístupu ke všem členům
klubu;

11. bude vždy jednat tak, aby nezpůsobil klubu ani jeho členům zbytečné náklady;
12. nebude při své činnosti používat praktiky mající charakter nekalé soutěže;
13. nebude sebe ani svůj chov prezentovat formou negativní reklamy vůči třetím osobám ani

jiným chovatelům;
14. nebude zkreslovat vlastnosti plemene ani uvádět ostatní členy klubu či třetí osoby v omyl,

zejména pokud se týká zdraví a kvality chovaných psů, výsledků vyšetření či výstav;
15. bude  pečlivě  dohlížet  na  to,  aby  veškeré  informace  prezentované  o  jeho  chovu  při

vystoupeních anebo na vlastních webových stránkách či jiných informačních kanálech se vždy
zakládaly na pravdě;

16. bude  na  vlastních  webových  stránkách  a  jiných  informačních  kanálech  transparentně
uveřejňovat informace o svém chovu a veškerém dění kolem něj;

17. neposkytne informace včetně rodokmenů a fotografií psů, kteří nejsou v jeho vlastnictví, bez
předchozího souhlasu majitele;

18. nebude pozměňovat, ničit ani ukrývat informace o vlastním chovu, bez ohledu na jejich formu;
19. bude své chovatelské úsilí vždy směřovat ke zvyšující se kvalitě chovu v souladu s plemenným

standardem;
20. bude sledovat aktuální vývoj a stav na poli chovatelství a plemene a v tomto směru se bude

patřičně odborně vzdělávat;
21. dle  nejlepšího  vědomí  a  svědomí  i  svých  možností  bude  pomáhat  a  radit  začínajícím

chovatelům v klubu s chovem, výstavami a celkovou péčí o psy;
22. se bude na výstavách chovat tak, aby svým vystupováním důstojně reprezentoval plemeno i

samotný klub.

IV.
Nároky na majitele krycího psa

Člen klubu se zavazuje, že
1. poskytne své zvíře ke krytí pouze tehdy, je-li jak on, tak majitel chovné feny pevně přesvědčen

o tom, že spojení přispěje k rozvoji nebo udržení stávající úrovně plemene a nikoliv pouze pro
krycí poplatek;

2. použije  pro chov pouze takového psa,  u kterého byl  v  souladu se  zápisním řádem klubu
proveden popisný svod s výsledkem chovný a který nemá žádnou viditelnou ani zjistitelnou
skrytou exteriérovou, genetickou nebo povahovou vadu, jež by mohla ohrozit zdraví a dobrý
zdravotní stav potomstva nebo plemene obecně;

3. nebude nikdy krýt  svým psem fenu bez průkazu původu ani jakoukoliv  jinou fenu, kterou
shledá ve špatném fyzickém stavu, psychicky nevyrovnanou nebo nesoucí genetické vady;



4. bude  u  všech  svých  psů,  kteří  mají  být  použiti  ke  krytí,  zajišťovat  každoroční  zdravotní
prohlídku, zejména vyšetření dědičných vad a stupně luxace pately (čéšky);

5. ohlásí bez zbytečného odkladu poradci chovu jakoukoliv genetickou vadu, která se vyskytne či
projeví  u  chovaného  jedince  nebo  jeho  potomků,  a  zavazuje  se  respektovat  rozhodnutí
poradce chovu o nedoporučení krytí či odchovu těchto zvířat;

6. vždy zkontroluje před samotným krytím výsledky zdravotního vyšetření feny a dále průkaz
původu feny, její věk, počet vrhů, datum posledního vrhu a registraci na příslušného majitele;

7. s  majitelem  chovné  feny  dojedná  každé  zamýšlené  krytí  písemnou dohodou,  která  bude
upravovat především otázku vzájemných finančních závazků;

8. vždy zajistí, aby každý jeho pes, který má být použit ke krytí, nebyl před samotným krytím
vystaven možné infekci a v době krytí byl v uspokojivé zdravotní kondici;

9. svým psem nenechá nakrýt další fenu dříve jak 24 hodin od předchozího krytí.

V.
Nároky na chovatele - majitele chovné feny

Člen klubu se zavazuje, že
1. poskytne své zvíře ke krytí pouze tehdy, je-li jak on, tak majitel krycího psa pevně přesvědčen

o tom, že spojení přispěje k rozvoji nebo udržení stávající úrovně plemene a nikoliv pouze pro
zisk z odchovu;

2. použije pro chov pouze takovou fenu, u které byl v souladu se zápisním řádem klubu proveden
popisný  svod s  výsledkem chovná a  která  nemá žádnou viditelnou  ani  zjistitelnou skrytou
exteriérovou, genetickou nebo povahovou vadu, jež by mohla ohrozit zdraví a dobrý zdravotní
stav potomstva nebo plemene obecně;

3. nikdy nenechá nakrýt svou fenu psem bez průkazu původu ani jakýmkoliv jiným psem,
kterého  shledá  ve  špatném  fyzickém  stavu,  psychicky  nevyrovnaného  nebo  s  náznaky
genetické vady;

4. bude u všech svých fen určených k chovu zajišťovat každoroční zdravotní prohlídku, zejména
vyšetření dědičných vad a stupně luxace pately (čéšky);

5. ohlásí bez zbytečného odkladu poradci chovu jakoukoliv genetickou vadu, která se vyskytne či
projeví u chované feny nebo jejích potomků, a zavazuje se respektovat rozhodnutí poradce
chovu o nedoporučení krytí či odchovu těchto zvířat;

6. vždy zkontroluje před samotným krytím výsledky zdravotního vyšetření  krycího psa a dále
průkaz původu krycího psa, jeho věk a registraci na příslušného majitele;

7. s  majitelem  krycího  psa  dojedná  každé  zamýšlené  krytí  písemnou  dohodou,  která  bude
upravovat především otázku vzájemných finančních závazků;

8. žádnou svou fenu nenechá nakrýt před dosažením jejích 14 měsíců, resp. fyzické (tělesné)
dospělosti anebo tak, aby se štěňata narodila po jejích osmých narozeninách;

9. žádná jeho fena nebude mít více jak jeden vrh v průběhu jednoho kalendářního roku, resp.
více jak pět vrhů v průběhu celého svého života;

10. bude zachovávat odstup mezi jednotlivými vrhy tak, aby nedošlo k vyčerpání feny;
11. vždy zajistí, aby žádná jeho fena, určená k chovu, nebyla před samotným krytím vystavena

možné infekci a v době krytí byla v uspokojivé zdravotní kondici.

VI.
Porušení pravidel etického kodexu

1. Porušení  kteréhokoliv  pravidla  podle  tohoto  etického  kodexu  je  důvodem  pro  zahájení
postupu uvedeného v čl.  VI  stanov klubu, na základě kterého může být členovi  uloženo i
vyloučení z klubu.



2. Pokud člen  klubu  zjistí  porušení  pravidel  tohoto  etického kodexu  jiným členem klubu,  je
povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat výbor klubu.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Klub si je vědom toho, že se dění kolem chovu psů a plemene neustále vyvíjí, v důsledku
čehož  nejsou  v  tomto  kodexu  obsaženy  všechny  povinnosti.  V  situacích,  které  nejsou  v
předchozích bodech popsány, je člen klubu povinen jednat především v zájmu plemene a
klubu samotného.

2. Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí klubu, tj. ke dni …………
2016.



Příloha č.10
Návrh p. Martínkové na úpravu zápisního řádu

Zápisní řád Mops klubu České republiky, z.s.
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V samotném textu lze doporučit níže uvedené formální úpravy a     změny:  

- Příhodnější by bylo členění textu na články a odstavce a nikoliv na paragrafy (nejedná se 

o zákonnou normu).

- § 7 a § 9 odkazuje na nesprávné ustanovení stanov klubu („§ 4“).

- § 42 obsahuje gramatickou chybu; správně má být „zhlédnutí“, nikoliv „shlédnutí“.

V     případě         schválení         připraveného         Etického         kodexu         klubu         by         bylo         nezbytné         upravit         následující  

ustanovení § 25 a § 45 Zápisního řádu klubu tak, aby byly oba předpisy v souladu:

Stávající znění

§ 25

CHOV MOPSŮ JE EVIDOVANÝM VOLNÝM CHOVEM, VE KTERÉM JE  SPOJENÍ CHOVNÝCH JEDINCŮ
VĚCÍ MAJITELE A CHOVATELE - MAJITELE CHOVNÉ FENY, VČETNĚ SJEDNANÉ ODMĚNY ZA KRYTÍ VE
SMYSLU  OBECNĚ  PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ.  PŘI  TAKOVÉMTO  ZPŮSOBU  CHOVU  ZÁLEŽÍ  NA
ODPOVĚDNOSTI A ODBORNÝCH ZNALOSTECH MAJITELŮ CHOVNÝCH JEDINCŮ A JEJICH ZÁJMU O
PLEMENO,  ZDA VYUŽIJÍ  ODBORNÉ PORADY HLAVNÍHO PORADCE CHOVU NEBO KONZULTANTŮ
PŘED UVAŽOVANÝM KRYTÍM.

Navrhované znění (s ohledem na čl. II odst. 29 a 30 Etického kodexu klubu)

§ 25

CHOV MOPSŮ JE EVIDOVANÝM VOLNÝM CHOVEM, VE KTERÉM JE SPOJENÍ CHOVNÝCH JEDINCŮ
PRIMÁRNĚ VĚCÍ MAJITELE A CHOVATELE - MAJITELE CHOVNÉ FENY. PŘI TAKOVÉMTO ZPŮSOBU
CHOVU ZÁLEŽÍ NA ODPOVĚDNOSTI A ODBORNÝCH ZNALOSTECH MAJITELŮ CHOVNÝCH JEDINCŮ A
JEJICH ZÁJMU O PLEMENO, ZDA VYUŽIJÍ ODBORNÉ PORADY HLAVNÍHO PORADCE CHOVU NEBO
KONZULTANTŮ  PŘED  UVAŽOVANÝM  KRYTÍM.  SJEDNANÁ  KUPNÍ  CENA  VŠAK  MUSÍ  ODPOVÍDAT
KVALITĚ CHOVU, PŮVODU RODIČŮ A OČEKÁVANÝM VLASTNOSTEM PSA.

Stávající znění

§ 45

PRODEJ ŠTĚŇAT PROVÁDÍ A ŠTĚNĚ NOVÉMU MAJITELI PŘEDÁVÁ VÝHRADNĚ CHOVATEL (ŠTĚŇATA
PŘED  PŘEDÁNÍM  NOVÉMU  MAJITELI  MUSÍ  BÝT  OPATŘENA  ČIPEM,  ODČERVENA  A  ŘÁDNĚ
PROOČKOVÁNA). KOMISIONÁLNÍ PRODEJ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.  CENA ŠTĚNĚTE JE VĚCÍ DOHODY
MEZI  CHOVATELEM A NOVÝM MAJITELEM -  NABYVATELEM ŠTĚNĚTE  A DOPORUČUJE  SE  O NÍ
VYHOTOVIT PÍSEMNOU SMLOUVU. CHOVATEL JE POVINEN POUČIT NABYVATELE SVÝCH ŠTĚŇAT O
EXISTENCI  MK.  O  JEHO  CÍLECH  A  KLUBOVÝCH  NORMÁCH.  JE  TÉŽ  POVINEN  UPOZORNIT
KUPUJÍCÍHO NA VŠECHNY
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JEMU ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI O ZDRAVOTNÍM STAVU ŠTĚŇAT A POUKÁZAT NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY,
KTERÉ SNIŽUJÍ HODNOTU ŠTĚŇAT.

Navrhované znění (s ohledem na čl. II odst. 29 a 30 Etického kodexu klubu)

§ 45

PRODEJ ŠTĚŇAT PROVÁDÍ A ŠTĚNĚ NOVÉMU MAJITELI PŘEDÁVÁ VÝHRADNĚ CHOVATEL (ŠTĚŇATA PŘED
PŘEDÁNÍM NOVÉMU MAJITELI MUSÍ BÝT OPATŘENA ČIPEM, ODČERVENA A ŘÁDNĚ PROOČKOVÁNA).
KOMISIONÁLNÍ    PRODEJ    JE    PŘÍSNĚ    ZAKÁZÁN.    CHOVATEL    JE    POVINEN    S NABYVATELEM
ŠTĚNĚTE  SEPSAT  PÍSEMNOU  KUPNÍ  SMLOUVU  SE  VŠEMI  PODSTATNÝMI  NÁLEŽITOSTMI,  PŘIČEMŽ
SJEDNANÁ  KUPNÍ  CENA  MUSÍ  ODPOVÍDAT  KVALITĚ  CHOVU,  PŮVODU  RODIČŮ  A  OČEKÁVANÝM
VLASTNOSTEM PSA. CHOVATEL JE POVINEN POUČIT NABYVATELE SVÝCH ŠTĚŇAT O EXISTENCI MK. O
JEHO CÍLECH A KLUBOVÝCH NORMÁCH. JE TÉŽ POVINEN UPOZORNIT KUPUJÍCÍHO NA VŠECHNY JEMU
ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI O ZDRAVOTNÍM STAVU ŠTĚŇAT A POUKÁZAT NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY, KTERÉ
SNIŽUJÍ HODNOTU ŠTĚŇAT.

3.     Pokud     jde     o     případné     sankce     za     porušování     povinností     při     chovu,     navrhuje     se     v         rámci     čl.     VI     odst.  

1 stanov         („Porušení         členských         povinností“)         možnost         uložení         dalšího         opatření,         a         sice         dočasného  

či trvalého     zákazu     chovatelské     činnosti.   V této souvislosti je třeba zdůraznit, že sankční režim musí

vždy respektovat zákonný rámec. Sankce za porušování povinností na úseku ochrany zvířat mohou

ukládat  pouze  zákonem   pověřené  státní  orgány   (obecní  úřady  obcí  s  rozšířenou  působností  v

součinnosti      s orgány SVS ČR, popř. orgány činné v trestním řízení) a nikoliv orgány zákonného

spolku, které fungují na bázi dobrovolnosti.

4.  Dále  doporučuji  do  zápisního  řádu  zapracovat  v návaznosti  na
případnou  novelizaci  stanov     ustanovení o chovatelské komisi  :

Řízení a usměrňování chovu

1. Chov plemene je řízen a usměrňován výborem klubu prostřednictvím chovatelské komise.

2. Poradce chovu poskytuje členům klubu praktické konzultace a metodické poradenství k administrativním a 

jiným úkonům souvisejícím s chovem.

3. Regionální poradci chovu monitorují podle pravidel obsažených ve vnitřních předpisech klubu jednotlivé chovy 

a zejména jsou oprávněni kontrolovat dodržování Etického kodexu ze strany členů klubu.

Mimochodem kontroly chovů orgány klubu (po předchozím ohlášení) připouští již stávající znění

zápisního řádu ze dne 7.3.2015 – srov. § 8.
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