Zápis členské schůze 3.3.2018
Knovíz
Program
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS.
2. Volba předsedajícího zasedání.
3. Volba návrhové komise.
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018.
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
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 úkolu
do usnesení
- návrh výboru na úpravu stanov (přiložen k pozvánce)
10. Diskuze
11. Závěr
Ke každému bodu programu, který bude schvalován samostatným usnesením, bude vždy před
hlasováním předcházet diskuze. Zvláštní usnesení bude ukládat výboru úkoly na příští období.
Občerstvení zajištěno (káva, nápoj, oběd).
K účasti zve výbor Mops klubu ČR
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Zápis
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS
JUDr. Plachý zahájil schůzi. Přivítal přítomné členy a následně ověřil usnášeníschopnost ČS.
Přítomno je 18 členů z … K usnášeníschopnosti by bylo potřeba …JUDr. Plachý konstatoval,
že schůze není usnášeníschopna, proto bude ukončena a za 15 minut bude zahájena náhradní
členská schůze.
Vyhlášena přestávka 15 minut.
Po přestávce JUDr. Plachý zahájil náhradní členskou schůzi. Je přítomno 18 členů. Náhradní
členská schůze je usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů.
2) Volba předsedajícího zasedání
JUDr. Plachý navrhl ke zvolení jako předsedu schůze A. Ustimenko.
Hlasování – Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1
3) Volba návrhové komise
A. Ustimenko vysvětlila přítomným členům úlohu návrhové komise a následně do návrhové
komise navrhla Ing. P. Procházkovou.
Hlasování – Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1
4) Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018 (příloha č.1)
JUDr. Plachý přednesl zprávu o činnosti klubu za uplynulý rok a dále přednesl návrh činnosti
na rok 2018. Byla vyhlášena diskuze. Bylo vyhlášení hlasování o přijetí uvedené zprávy
usnesením.
Hlasování – Pro 18, Proti 0, Zdrželi se 0
5) Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 (příloha č.2)
Ing. Olivová přednesla zprácu o hospodaření za uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok 2018.
Byla vyhlášena diskuze. Paní Procházková se dotázala na možnost vydávání ročenky pouze
v elektronické podobě. A. Ustimenko odpověděla, že výbor už se touto otázkou dříve zabýval
a bylo rozhodnuto ročenku ponechat i v papírové podobě z důvodu, že přístup na webové
stránky nevyužívají všichni členové a tím by byli o ročenku ochuzeni. Ing. Olivová taktéž
odpověděla, že někteří členové neprodloužili své členství, protože byla ročenka v minulém
roce vydána později a členové si mysleli, že od klubu již nebudou ročenku dostávat. Závěrem
bylo řečeno, že výbor ještě otázku elektronické ročenky probere na výborové schůzi.
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Dále se přihlásil MUDr. Raba a navrhl, aby byla zpráva o hospodaření zasílána společně
s pozvánkou na schůzi, aby měli členové čas se zorientovat v číslech, protože při čtení zprávy
na schůzi se nelze v údajích o hospodaření rychle vyznat. Ing. Olivová reagovala na dotaz
s tím, že zprávu předčítá až na schůzi, jak se to dělalo od počátku klubu a prozatím nebyl
podána žádná stížnost na tento postup. Také uvedla, že se musí zasílat pozvánky na schůzi ve
stanovené době a ne vždy je možné stihnout ve stejné době vyhotovit zprávu o hospodaření.
Byl dohodnut kompromis – zprávy o hospodaření budou rozdávány členům při příchodu na
členskou schůzi. Bylo vyhlášení hlasování o přijetí uvedené zprávy usnesením.
Hlasování – Pro 18, Proti 0, Zdrželi se 0
6. Zpráva kontrolní komise (příloha č. 3)
Paní Šlesingrová přednesla zprávu kontrolní komise. Byla vyhlášena diskuze. Nebyl vznesen
žádný dotaz ani připomínka. Bylo vyhlášeno hlasování o přijetí uvedené zprávy usnesením.
Hlasování – Pro 18, Proti 0, Zdrželi se 0
7. Zpráva hlavního poradce chovu (příloha č. 4)
A. Hromová přednesla zprávu hlavního poradce chovu. Byla vyhlášena diskuze. Nebyly
žádné dotazy ani připomínky.
8. Zpráva welfare (příloha č. 5)
H. Kecová přednesla zprávu welfare. Byla vyhlášena diskuze. Bylo vyhlášeno hlasování o
přijetí zprávy hlavního poradce chovu a zprávy welfare usnesením.
Hlasování o zprávě – Pro 18, Proti 0, Zdrželi se 0
9. Projednání návrhů na změnu vnitřních norem Mops klubu ČR a návrh úkolů
a) návrh výboru na úpravu stanov – přiložen k pozvánce (příloha č. 6)
•

JUDr. Plachý krátce představil návrh výboru na změnu stanov. Byla zahájena diskuze.
MUDr. Raba vznesl protinávrh (příloha č.7), ve kterém ponechal znění návrhu výboru
na změnu stanov s jedinou změnou, a to, že by namísto mimořádné členské schůze měla
o vyloučení rozhodovat řádná členská schůze. Zdůvodnil svůj protinávrh tím, že by se
na mimořádnou členskou schůzi dostavil, dle jeho mínění, menší počet členů a tím by
rozhodnutí o odvolání bylo méně legitimní. Řádnou legitimitu by rozhodnutí o odvolání
naopak mělo v případě, že by se o něm rozhodovalo na řádné členské schůzi, na které
by se očekával větší počet přítomných členů. O slovo se přihlásila paní Plachá, která
zmínila, že rozhodování o vyloučení a o odvolání proti vyloučení je poměrně výjimečná
věc v klubu a myslí si, že i mimořádné členské schůze by se členové účastnili. Dále se
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vyjádřila paní Tesárková, která souhlasila s názorem o účasti členů na mimořádné ČS,
který vyslovila paní Plachá. Následně požádal o slovo Pan Piffl, který podpořil návrh
MUDr. Raby s odůvodněním, že každému z členů se může stát nepředvídatelná situace,
může být z něčeho neprávem obviněn a pokud výbor rozhodne o vyloučení, tak stejně
jako MUDr. Raba má za to, že by se mimořádné ČS účastnil nejspíše pouze výbor a o
rozhodnutí o odvolání by tak tedy rozhodl opět pouze výbor. JUDr. Plachý uvedl, že
výbor před případným vyloučením pověřuje kontrolní komisi, aby prošetřila celou věc a
až následně na základě zjištěných podkladů rozhoduje o vyloučení, výbor nemá zájem
na šikanování členské základny a je přesvědčen, že i na mimořádné členské schůzi by se
sešel větší počet členů. MUDr. Raba navrhl, aby členská schůze hlasovala o obou
návrzích k tomuto bodu a tím tedy rozhodla, který návrh bude přijat a bude platit. O
slovo zažádala A. Ustimenko, vyslovila názor, že pro výbor není příliš zásadní, zda se
bude o rozhodnutí o odvolání rozhodovat na řádné či mimořádné schůzi, protože výbor
již tak tráví několik víkendů v roce výborovými schůzemi a proto jeden případný víkend
navíc pro mimořádnou schůzi práci výboru neovlivní. O tom, zda by se mělo
rozhodovat na řádné či mimořádné schůzi by měli rozhodnout hlavně členové podle
jejich uvážení. Dále se přihlásil p. Chvála a uvedl, že určitě by každý člen, o kterém by
se jednalo, by chtěl mít situaci uzavřenou co nejrychleji a k tomu může přispět jedině
svolání mimořádné schůze. Tento názor vyslovila i paní Straková. JUDr. Plachý zmínil
případ paní Krsové, kdy výbor situaci řešil přibližně v průběhu šesti měsíců a i tak čelil
stížnostem (ze strany členů i nečlenů klubu), že se situace řeší dlouho či dokonce, že
situaci neřeší vůbec, když se tak někomu zdálo. Pan Piffl se dotázal, zda může dojít
k vyloučení z klubu např. pouze na základě toho, že ČMKU uvede ve svém zápisu, že
určitému chovateli pozastavuje zápis štěňat a zakazuje chov. A. Ustimenko reagovala,
že pouze na základě této informace nemůže dojít k vyloučení, k tomu by bylo potřeba,
aby klub obdržel od ČMKU či SVS přesné zjištění s konkrétními porušeními a následně
by mohlo být zahájeno v klubu řízení, které by mohlo vést k vyloučení.
•

A. Ustimenko navrhla, aby se zahájilo hlasování o návrhu výboru ve znění, které bylo
zasláno s pozvánkou na schůzi. MUDr. Raba požádal, aby se hlasovalo nejdříve o
protinávrhu, který navrhl a následně o řádném návrhu výboru. JUDr. Plachý
argumentoval, že toto nelze, protože protinávrh nebyl zařazen jako řádný bod do
programu. Bylo rozhodnuto, že členská schůze bude hlasovat o zařazení protinávrhu
MUDr. Raby jako projednávaný bod do programu. Proběhlo hlasování o zařazení bodu
do programu – Pro 15, Proti 2, Zdrželi se 1

•

Bylo vyhlášeno hlasování o protinávrhu MUDr. Raby. Hlasování – Pro 2, Proti 14,
Zdrželi se 2
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•

Bylo vyhlášeno hlasování o řádném návrhu výboru na změnu stanov. Hlasování – Pro
16, Proti 2, Zdrželi se 0

10. Diskuze
a) A. Ustimenko předala slovo MUDr. Rabovi, aby mohl krátce představit svůj návrh o
zveřejňování navrhování rozhodčích (příloha č. 8). MUDr. Raba navrhuje, aby výbor
zveřejňoval seznam navrhovaných rozhodčích na MVP a NVP konané v ČR. JUDr. Plachý se
dotázal, zda se tím myslí zveřejnění již zaslaných návrhů či návrhů, které se teprve budou
zasílat. MUDr. Raba vysvětlil, že stačí zveřejnění již zaslaných návrhů. Výbor souhlasil, že
bude zveřejňovat návrh rozhodčích na výstavy.
b) JUDr. Plachý informoval ČS, že klub kromě členů poskytuje chovatelský servis i pro
nečleny. Doposud bylo stanoveno, že pro nečleny platila jiná výše poplatků za tyto služby.
V souvislosti s podpisem nového dodatku mezi plemennou knihou a klubem je potřeba
upravit výši poplatku pro nečleny tak, aby byla stejná jako pro členy. Naopak se bude účtovat
2000 Kč za sepsání smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu klubem.
c) Pan Chvála navrhl, že by se prostřednictvím klubu mohly oslovit některé inzertní portály a
řešit s nimi problém inzerce psů bez PP. Výbor konstatoval, že by se musela vytvořit zvláštní
skupina dobrovolníků, která by se tomuto věnovala. Výbor přislíbil, že tuto záležitost ještě
projedná na výborové schůzi.
d) MUDr. Raba se dotázal, zda by bylo možné zveřejnit text přednášky pořádané laboratoří
Vemodia na téma zdraví mopsů a jiné. Vzhledem k tomu, že paní doktorka Peková nemá své
přednášky připravené v textové podobě, bylo by toto problematické, ovšem výbor plánuje
domluvit v rámci spolupráce s laboratoří další přednášky. Proto pokud by někomu
nevyhovoval termín případné přednášky, bude mít určitě možnost zúčastnit se v budoucnu
další pořádané přednášky.
d) Paní Plachá zmínila kauzu množírny Kamenice. Několik členů volalo a dotazovalo se, zda
byli v množírně i nějací mopsové a měli zájem pejskům pomoci. Paní Plachá se spojila s paní
Kecovou, která se věnuje welfare. Paní Kecová informovala, že byl zachráněn jeden mops, o
kterého se již postaral OZ Frbul.
e) Pan Piffl požádal o podrobnější zápisování průběhu výborových schůzí.
11. Závěr
JUDr. Plachý poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek dne.

Zapsala: Alina Ustimenko
Četl: JUDr. Josef Plachý
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Příloha č.1

Zpráva o činnosti Mops klubu ČR za uplynulé období roku 2017
Vážení přátelé, dámy a pánové,
opět se scházíme na členské schůzi našeho spolku. 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 2017 byl schválen následující plán činnosti na rok 2017:
1. Uspořádat jednu výstavu se zadáváním titulu CAC a klubový vítěz
2. Zorganizovat Den mopse
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky
4. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze
5. Ustavit funkční redakční radu pro zpracování a vydání ročenky MK ČR
6. Zabezpečit alespoň jednu přednášku věnovanou zdravotním problémům mopsů

K jednotlivým úkolům:
k bodu 1:
Dne 27. května 2017 se uskutečnila XXXII. klubová výstava a VI. ročník Memoriálu Zdeňka
Bláhy v kulturním domě v Dřetovicích. Posuzovala paní Karin Bernardis z Rakouska.
Vítězem se stal béžový pes Zheyhe for Olegrin majitelky Aliny Ustimenko.
Paní rozhodčí po skončení výstavy vysoce ocenila úroveň vystavovaných mopsů. Za
odpovědnou a kvalitní organizaci výstavy patří poděkování Aleně Hromové a Heleně Kecové
a jejich rodinným příslušníkům.
K bodu 2:
Prvního října 2017 Mops klub již tradičně uskutečnil Den mopse v areálu Hoffmannova
Dvora ve Vinoři u Prahy. Zúčastnilo se 117 psů a více než 300 vlastníků, přátel a milovníků
mopsů. V úvodu zástupce laboratoře Vemodia paní Vaňousová seznámila přítomné
s některými chorobami, kterými se naši miláčkové mohou nakazit.
Pro pejsky byly připravené již tradiční soutěže, které tentokrát organizovala majitelka Psí
školky Happy Dog, ve spolupráci s našimi členkami. Vedle tradiční tomboly se nově
představil Charitativní bazárek. Výnos byl věnován na welfare – tj. na ochranu mopsů
v nouzi. Bohužel zatím nebyla vybrána banka, u které by byl zřízen transparentní účet, na
který budou uloženy tyto peníze a případné další finanční prostředky, které spolek obdrží na
tento účel. Počasí nám přálo, všem přítomným se moc líbilo. Doufám, že se ve stejně hojném
počtu sejdeme i letos.
K bodu 3:
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Již tradičně byly zorganizovány 3chovatelské 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:
Výbor se pravidelně scházel v předem dohodnutých termínech na výborových schůzích.
Poprvé po delší době nebyl nucen řešit citlivé záležitosti prohřešků našich členů, případně
útoky z vnějšku na Mops klub. Na výborových schůzích byly řešeny věci organizační a to
vždy před konáním příslušných akcí.
K bodu 5:
Již na minulé členské schůzi se přihlásila k práci v redakční radě paní Červenková. Ve
spolupráci s Alinou Ustimenko a ostatními členy výboru byla zpracovaná další ročenka Mops
klubu.
K bodu 6:
Výbor Mops klubu v dohodě s MUDr. Pekovou z laboratoře Vemodia zorganizoval 6. května
2017 přednášku ke genetickým chorobám mopsů, zejména PDE. Paní doktorka velice
kvalifikovaně a přitom srozumitelně seznámila přítomné s uvedenými chorobami. Současně
apelovala na rozumný přístup k chovu. Vysvětlila nám, že požadavky některých „rádoby
chovatelů“, kteří trvají na striktním dodržování inbreedingu, by vedly až k likvidaci chovu
mopsů.
Přednáška byla velice zajímavá, doplněná i obrazovými materiály. Bylo nám členům výboru
Mops klubu až stydno, když jsme viděli, jak kvalitně přijela paní doktorka připravená, včetně
techniky, kterou si přivezla a naproti tomu z naší strany se kromě členů výboru zúčastnilo jen
pár lidí. Je škoda, že se této akce nezúčastnili všichni ti, kteří na sociálních sítí o této
problematice diskutují a snaží se radit chovatelům.
Dále, v usnesení číslo 10, které bylo schválené na minulé členské schůzi, bylo výboru
uloženo pokračovat v jednání s MSBMK ve spolupráci s ČMKU ve věci sjednocování
uchovňovacích podmínek pro plemeno mops.
Dne 13. června 2017 se v prostorách ČMKU uskutečnilo jednání za účasti paní Matějekové,
členky dozorčí rady ČMKU. Za MSBMK byla přítomná hlavní poradkyně chovu paní
Pešátová a za MK ČR prezident a hlavní poradkyně chovu. JUDr. Plachý tlumočil požadavek
členské schůze Mops klubu ČR na sjednocení podmínek zařazení do chovu. V průběhu
jednání obě strany uvedly svá stanoviska k předmětnému problému. Paní Pešátová sdělila, že
MSBMK chápe požadavek MK ČR. Na rozdíl od MK ČR přistupuje MSBMK k řešení této
otázky na základě dobrovolnost. Chovatelům striktně neukládá povinnost absolvovat
vyšetření patel jako podmínku zařazení do chovu. Ve svém vystoupení potvrdila paní
Pešátová předchozí telefonickou informaci prezidentovi MK ČR, že MSBMK zajistí, aby
v případě uchovňování jedince plemene mops ve vlastnictví člena MK ČR, byl respektován
požadavek na doložení vyšetření patel. V průběhu dalšího jednání byla projednávaná i otázka
testů na nemoc PDE. V této otázce došlo ke shodě zástupců obou klubů. Bude
upřednostňovaná otázka dobrovolnosti, ani jeden klub neplánuje zavedení povinného
testování na PDE. Na závěr se obě strany shodly na pokračování vzájemné komunikace a
spolupráce v oblasti chovu mopsů.
Dalším úkolem bylo připravit návrh úpravy stanov, podle kterého se členská schůze stane
odvolacím orgánem ve věci vyloučení ze spolku. Úkol byl splněn, návrh obdrželi všichni
členové s pozvánkou a bude o něm hlasováno.
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Další úkol provést revizi zápisního řádu a stanov spolku - stanovy spolku jsou průběžně
revidovány (viz předchozí bod) a revize zápisního řádu nebyla nutná, po průběžné kontrole
bylo konstatováno, že nejsou žádné zásadní body třeba měnit. Stávající verze je dostačující.
V případě potřeby bude samozřejmě upraven.
Úkol zrušit omezení pro získání titulu Klubový vítěz bylo splněno. V propozicích na
klubovou výstavu v letošním roce toto omezení již není.
Posledním úkolem tohoto usnesení bylo zpracovat návrh Etického kodexu MK. Byla zřízena
pracovní skupina za účasti chovatelů a vlastníků mopsů. Tato skupina se sešla celkem třikrát.
Doposud nedošlo ke shodě na předloženém návrhu. Předkládám členské schůzi k posouzení,
jak dál postupovat v této záležitosti.
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.
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 svoj zprávu končím svým oblíbeným motem:
„ S mopsem není člověk nikdy sám.“

Plán činnosti na rok 2018
1. Uspořádat 2 výstavy a to jednu klubovou se zadáváním titulu CAC a klubový vítěz a jednu
speciální, se zadáváním titulu CAC a Vítěz speciální výstavy
2. Zorganizovat Den mopse
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky
4. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze
5. Zpracovat a vydat ročenku MK ČR za rok 2018
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Příloha č.2
Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
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

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

Výdaje
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Výsledek hospodaření: ztráta - 13 758,90 Kč
Zůstatek:

pokladna

běžný účet

17 815,00 Kč
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
22.386,31

Celkem

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.
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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
Celkem

2112,00
49 126,71
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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

Celkem

17200

21 103,00

Fotograf

1 050,00

Upomínkové předměty

6 750,00

Odměna personálu kruhu

1 150,00

Režie

3 594,00

Celkem

58 978,50

HV (ztráta)

41 778,50

SV Volduchy
Poplatky

25816 Cestovné
Občerstvení

2 702,00

Pronájem sálu

7 500,00

Ceny

Celkem

5 868,00

17 639,00

Odměna personálu kruhu

1 100,00

Režie

3 905,00

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.
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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
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Příloha č.3
Zpráva kontrolní komise
Vážení přátelé!
Kontrolní komise je složená z: Eva Amblerová Petrová, Martina Tesárková, Taťana
Šlesingrová
Celý rok 2017 jsem se osobně anebo v zastoupení M.Tesárkovou zúčastňovala všech
výborových schůzí našeho klubu. Všechny probíhaly v duchu pracovním a v souladu se
stanovami Mopsklubu. Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření klubu za
rok 2017. Vše bylo shledáno v pořádku a bez závad.
Šlesingrová předsedkyně kontrolní komise 3.března 2018
Na závěr chci poděkovat Martině Tesárkové za zprovoznění webových stránek. Je to práce
nad rámec jejích povinností.
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Příloha č.4

Zpráva hlavního poradce chovu
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámila s chovatelskou činností v roce 2017, kdy bylo
20-ti chovatelskými stanicemi odchováno 37 vrhů s celkovým počtem 142 zapsaných štěňat.
Z toho psi béžoví 72, černí 11, feny béžové 56, černé 3.

Bard 3, Crudux Cruo 4, Goldvanamy 5, Hejakral 20, Helza 16, Istako 8,
Karannela 3, od Železné Panny 16 , Perla Moravia 4, Perla Sabeor 3, Pes vítací 1,
Rozárka 15, Simeon Dog 5, Šimíček 10, Testimony 1, z Jizerek 2, z Nadějských rybníků 8
, z Tiských skal 3, ze Sametu 13 , ze Zlatého Lankastru 2.
19 fen nezabřezlo.
Ze tří uskutečněných chovatelských přehlídek bylo do chovu zařazeno celkem
35 jedinců:
Psi béžoví 9 , psi černí 1, feny béžové 21, feny černé 4.
Z těchto předvedených jedinců byl nález luxace pately u tří a to:
1/0
0/2

1x
2x

Všechny podrobnější a aktuální informace jsou průběžně vkládány na náš web
www.mopsklub.cz –záložka informace o chovu.
Alena Hromová HPCH
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Příloha č.5

Zpráva welfare
V uplynulém roce, stejně jako v předchozím, probíhala spolupráce s útulky,
organizacemi a i s jednotlivci, kteří se zabývají pomocí opuštěným pejskům.
Přímo přes welfare MKČR bylo umístěno šest pejsků, další dva jsou v současné
době ještě v dočasné péči.
Jedná se o pejsky z množírny, osiřelé a o pejsky jejichž majitel se dostal do
těžkého zdravotního stavu.
Na veterinární péči těchto pejsků nebyly z účtu welfare zatím čerpány žádné
finanční prostředky.
Z důvodu transparentnosti hospodaření s prostředky welfru byl zřízen
transparentní účet, přes který bych chtěla provádět veškeré peněžní transakce.
Byly zřízeny fb stránky Welfare MKČR, což se ukázalo jako velmi dobré řešení.
Stávající webové stránky Welfare MKČR díky sponzorství fungují i nadále a jsou
hojně využívány.
V rámci Dne mopse byl uspořádán "Psí bazárek", jehož výtěžek šel na welfare
MKČR. Organizátorům a účastníkům ještě jednou moc děkuji!
Stejně tak chci poděkovat všem dočaskářům a všem lidem, kteří jsou ochotni
pomáhat!
Helena Kecová
welfare MKČR
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Příloha č.6

Návrh výboru na úpravu stanov
Tento návrh je zpracován jako jeden z úkolů, které výbor dostal od ČS 2017.
Čl. VI.
Odst. 2. se doplňuje o:
Rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena spolku se doručuje písemně, doporučeným
dopisem. Právní moc rozhodnutí nabývá uplynutím 14 dnů ode dne doručení členovi spolku.
Odst. 5 se nahrazuje takto:
5. a) Vyloučený člen může do 14 dnů od doručení rozhodnutí výboru spolku o vyloučení,
podat cestou výboru odvolání proti rozhodnutí výboru. Odvolání musí být podáno písemně,
poštovním stykem, na adresu spolku. V případě, že rozhodnutí o vyloučení nebylo možné
doručit, odvolací lhůta běží ode dne, kdy marně uplyne úložná doba zásilky uložené na
příslušném poštovním úřadu.
b) Odvolání má odkladný účinek.
c) Výbor spolku je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne doručení písemného odvolání svolat
mimořádnou členskou schůzi s jedním bodem programu, a to přezkoumání odvolání člena
spolku proti vyloučení a vydání usnesení, které potvrdí nebo zruší napadené rozhodnutí
výboru spolku. Proti usnesení mimořádné členské schůze, svolané k projednání odvolání
člena spolku není právo odvolání. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci dnem vydání
usnesení členské schůze o potvrzení rozhodnutí výboru. Mimořádná členská schůze se
přiměřeně řídí ustanoveními těchto stanov pro členskou schůzi.
Odst. 5. čl. VI. bude přečíslován na č. 6. a text upraven takto:
6. Vyloučený člen může do tří měsíců od zamítnutí jeho odvolání proti rozhodnutí spolku o
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo
zaniká. Nebylo-li usnesení členské schůze o potvrzení vyloučení doručeno, může návrh podat
do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku, kdy byl po vydání
rozhodnutí zánik jeho členství vyloučení zapsán do evidence členů, jinak jeho právo zaniká.
Čl. VIII
Odst. 5. se doplňuje o větu:
Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat také v případě projednávání odvolání
člena spolku proti rozhodnutí výboru o vyloučení ze spolku.
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Čl. VIII.
Odst. 8. se doplňuje o bod k)
k) je odvolacím orgánem spolku v případě, kdy člen spolku podá odvolání proti rozhodnutí o
svém vyloučení ze spolku
Čl. XII.
Odst. 6. se doplňuje o větu:
Všichni členové orgánu rozhodují osobně, nepřipouští se zastoupení.
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Příloha č.7
Protinávrh k návrhu výboru na úpravu stanov
Vážení členové výboru,
dovoluji si zaslat protinávrh ke znění úprav Stanov Mops klubu ČR, který vypracoval výbor
MK pro ČS dne 3.7.2018. Podrobné zdůvodnění bych přednesl v diskusi k tomuto tématu na
ČS.
Čl VI., odst 2 c) navrhuji v tomto znění:
O odvolání vyloučeného člena rozhoduje nejbližší řádná členská schůze, která potvrdí nebo
zruší napadené rozhodnutí výboru spolku. Proti rozhodnutí členské schůze není právo
odvolání. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci dnem vydání usnesení členské schůze o
potvrzení rozhodnutí výboru.
l. - doplněk odst..se ruší
Milan Raba
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Příloha č.8

Návrh na zveřejňování návrhu rozhodčích na výstavy
Do usnesení čl.schůze navrhuji náledující bod:
Členská schůze ukládá výboru MK zveřejňovat návrhy na rozhodčí MV,NV a kl.v. i CHP na
webových stránkách bezprostředně po jejich podání.
Milan Raba
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