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Zápis členské schůze Mops klubu České republiky, z.s.

27.11.2021

Program členské schůze 2021

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS
2. Volba předsedy zasedání
3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021 + Zpráva Welfare 2020
4. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Zpráva hlavního poradce chovu
6. Zpráva kontrolní komise
7. Schválení kooptovaného člena výboru - Ing. Petry Procházkové
8. Schválení kooptovaných členů kontrolní komise - p. Ireny Strakové a p. Ivany 
Janů
9. Projednání zaslaného podnětu MVDr. Jany Šikulové

Zápis

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS
Prezidentka klubu paní A. Jirutková zahájila schůzi v 10:00 hod.
Přítomno 16 z 83 členů. Paní A. Jirutková konstatuje, že schůze není usnášeníschopná.
Vyhlášená přestávka 10 min., odsouhlaseno jednomyslně všemi přítomnými členy.
Po přestávce zahájena náhradní členská schůze ve 10:22 hod.
Pan J. Plachý usiluje o předložení změny programu ČS, co při počtu přítomných členů nebylo 
možné. Pan J. Plachý rozporuje aktuální počet členů a odkázal na členství pana J. Piffla. Paní A. 
Jirutková odkázala na Stanovy klubu a uvedla, že Mops klub České republiky, z.s. („dále jen MK 
ČR“) neobdržel oficiální informaci o úmrtí člena klubu, proto je pořád pan J. Piffl vedený 
v seznamů členů klubu.

2. Volba předsedy zasedání
Paní A. Jirutková navrhuje, aby předsedou zasedání byla vybrána paní A. Jirutková.

• Hlasování - pro: 8 proti: 4 zdržel se: 4
Paní A. Jirutková zvolena předsedou zasedání nebyla, pan V. Vaniš navrhuje za předsedu zasedání 
zvolit paní A. Hromovou.

• Hlasování - pro: 14 proti: 0 zdržel se: 2
Paní A. Hromová byla zvolena předsedou zasedání

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a návrh plánu činnosti na rok 2021 + Zpráva Welfare 
2020 (Příloha č. 1 a č.2)
Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a návrh plánu činnosti na rok 2021 
Přednesla prezidentka MK ČR paní Alina Jirutková.

• Hlasování - pro: 8 proti: 6 zdržel se: 2
Členská schůze neschvaluje přednesenou zprávu (Usnesení č. la)
Zpráva Welfare 2020

• Hlasování - pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
Členská schůze schvaluje přednesenou zprávu. (Usnesení č. lb)

Po hlasování následovala diskuse:
Paní V. Plachá přečetla svou úvahu o fungování klubu v posledním roce. Paní A. Jirutková 
zopakovala, že paní V. Plachá na výzvu výboru klubu nezaslala žádný podnět, který by byl zařazen 
do programu této členské schůze. Přečtený dokument nemá výbor klubu k dispozici v písemné



podobě.
Pan J. Plachý přečetl úvahu, kde uvádí, že v nově uveřejněných dokumentech klubu jsou faktické 
chyby, neuvedl konkrétně. Paní A. Jirutková požádala pana J. Plachého, aby všechny své 
připomínky poslal písemně, co slíbil udělat. Přečtený dokument nemá výbor klubu k dispozici 
v písemné podobě.
Pan V. Vaniš rozporuje uchovávaní adres majitelů prodaných štěňat chovatelem a právo žádat výbor 
klubu o jména majitelů štěňat. Paní A. Jirutková odkazuje na řády MK ČR i ČMKU. Výbor klubu 
tyto informace neshromažďuje, vyžaduje je od chovatele pouze v případě řešení např. 
chovatelských prohřešku /nesrovnalostí.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 (Příloha č. 3)
Přednesla paní Ing. Lucie Olivová.

• Hlasování - pro: 13 proti: 2 zdržel se: 1
Členská schůze schvaluje přednesenou zpráv. (Usnesení č.2)

Po hlasování následovala diskuse:
Pan V. Plachý - měl dotaz na právnickou firmu, která úpravu dokumentů klubu provedla. Paní A. 
Jirutková uvedla, že se jedná o Kučera & Associates, advokátní kancelář. Padl dotaz na cenu 
právnických služeb. Paní L. Olivová uvedla, že se jednalo celkem o 50 000,- Kč.
Paní D. Drbohlavová - měla dotaz k fungování Welfare klubu. Paní A. Jirutková odkázala na 
skutečnost, že výbor vypracoval pravidla pro čerpání finančních prostředků Welfare klubu, účet je 
transparentní. Paní V. Plachá měla dotaz, kdo má na starosti Welfare klubu. Paní A. Jirutková 
uvedla, že momentálně není stanovena jedna odpovědná osoba, případné agendě se věnuje celý 
výbor. Paní A. Jirutková nabídla post paní V. Plaché, ta v diskusi dále nepokračovala.

5. Zpráva hlavního poradce chovu (Příloha č. 4)
Přednesla paní Alena Hromová.

• Hlasování - pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
Členská schůze bere přednesenou zprávu na vědomí. (Usnesení č. 3)

6. Zpráva kontrolní komise (Příloha č. 5)
Přednesla paní Irena Straková.

• Hlasování - pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
Členská schůze bere přednesenou zprávu na vědomí. (Usnesení č. 4)

7. Schválení kooptovaného člena výboru - paní Ing. Petry Procházkové
• Hlasování - pro: 10 proti: 1 zdržel se: 5

Členská schůze schvaluje kooptaci sekretáře paní Ing. Petry Procházkové. (Usnesení č. 5)

8. Schválení kooptovaných členů kontrolní komise - paní Ireny Strakové a paní Ivany Janů
• Hlasování - pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1

Členská schůze schvaluje kooptaci paní Ireny Strakové.
• Hlasování - pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1

Členská schůze schvaluje kooptaci paní Ivany Janů. (obojí Usnesení č. 6)

9. Projednání zaslaného podnětu MVDr. Jany Šikulové (Příloha č. 6)
Paní J. Šikulová uvedla, že výbor klubu i po projednání na členské schůzi nepřijal paní P. Šárovou 
za člena klubu. Uvedla, že usnesení týkající se této věci neodpovídá tomu, co bylo na ČS řečeno, na 
co se paní P. Procházková ohradila a uvedla, že usnesení je zpracováno dle závěrů dané ČS. Na to 
již paní J. Šikulová nereagovala.
Paní A. Jirutková uvedla, že Členská schůze doporučila přijetí, výbor klubu přijetí paní P. Šárové 
neodsouhlasil. Dále uvedla, že paní P. Šárová rozhodnutí výboru sama nikdy nerozporovala.



Paní H. Kecová uvedla, že když byla ještě členkou výboru, tak se o přijetí paní P. Šárové hlasovalo 
s výsledkem 2:2.
Pan V. Havlíček uvedl ke svému členství v klubu, že chce být členem Mops klubu ČR, protože je to 
prestižní věc. Nechce být členem klubu, kde jsou chovány i další plemena. Odkázal na hrozící 
problém s příjmy klubu do budoucna. Za problém považuje kritiku výboru bez odpovědnosti a 
návrhu řešení.
Paní J. Šikulová navrhuje úpravu Bonitačního řádu tak, aby i chovatelé, co chovají a zapisují štěňata 
pod MSBMK mohli bonitovat v MK ČR. Kde padl dotaz od V. Havlíčka, co by ji přimělo, aby opět 
zapisovala štěňata pod MK ČR. Odpověděla, že chce mít možnost Bonitovat pod MK ČR a 
vystavovat.
Paní J. Hájková - odešla chovat do MSBMK, protože nesouhlasí s názory vedení klubu. Chce 
bonitovat pod MK ČR. Uvádí, že byla členkou výboru uražena v diskusi na FB klubu. Paní A. 
Jirutková odkazuje, že uveřejněná diskuse byla soukromá, na co paní J. Šikulová uvádí, že ona 
dostala k dispozici soukromou diskusi s členkou výboru od paní P. Šárové a dostala od ní svolení ji 
uveřejnit. Svolení od dalšího účastníka soukromé diskuse neměla.
Pan J. Plachý opět odkazuje na závažné školácké chyby v nově upravených předpisech klubu, ale 
nekonkretizuje. Paní A. Jirutková opět pana J. Plachého vyzvala, aby zaslal konkrétní zjištění a 
doporučení na úpravu.
Pan J. Plachý požaduje, aby byl Bonitační řád upraven tak, aby členem Bonitaění komise nebyl 
prezident klubu a dotazuje se paní A. Jirutkové, proč je členem Bonitační komise. Paní A. Jirutková 
odpovídá, že je členem komise již od doby, kdy ji navrhl on sám za svého působení na funkci 
prezidenta klubu.
Paní D. Drbohlavová vyzývá k oproštění se od osobních averzí a aby byli za členy přijímaní všichni 
milovníci plemena a etičtí chovatelé. Vyzývá k odhození osobních neshod.
Pan V. Havlíček pokládá dotaz chovatelkám paní MVDr. J. Šikulové a paní J. Hájkové, proč odešly 
zapisovat své vrhy pod MSBMK?
Paní J. Šikulová odpověděla, že bude chovat pod MK ČR, když bude moc v MK ČR bonitovat a 
vystavovat.
Paní J. Hájková neodpověděla. Pan V. Havlíček pokládá dotaz, zda by přijali odmluvu od členky 
výboru ohledně diskuse na FB profilu - paní J. Šikulová odmítla, paní J. Hájková neodpověděla.
Pan V. Havlíček navrhuje, aby byli chovatelé, co odešli chovat do MSBMK osloveni např. formou 
dotazníku.
Pan V. Plachý odkazuje na diskusi s panem V. Vanišem, kde řešili volby 2022, který navrhuje, aby 
byl HPCH volen zvlášť, ze separátního seznamu zájemců a následně ostatní členové výboru. 
Odůvodňuje to tím, že tato funkce je vysoce odborná a je důležité, aby byla tato osoba schopna 
odpovídat např. na dotaz ohledně doporučení plemeníka.
Paní A. Hromová uvedla, že žádné chovatelské dotazy nedostává. Je to administrativní funkce.
Paní J. Šikulová uvedla, že nejsou její odchovy doporučovány.
Paní A. Jirutková odkazuje na Stanovy klubu, kde táto forma volby není přípustná.
Proběhla další diskuse, následně pan V. Vaniš odešel se slovy, odcházím chovat do druhého klubu.

Počet přítomných členů 15.

Paní V. Plachá odkázala na dokument uveřejněný v chovatelské sekci klubu, ohledně doporučených 
vyšetření pro plemeno mops a uvedla, že je v dokumentu napsáno, že výbor klubu vyšetření 
doporučuje a že se bojí, aby se nestali vyšetření povinné.
Paní A. Jirutková uvedla, že vyšetření jsou doporučena a je na zvážení každého majitele / chovatele, 
zda své zvíře otestuje. Následně vyzvala, aby ti, co testují, s výsledkem testů následně i pracovali.

Na základě diskuse došla členské schůze k usnesení č. 7
• Hlasování - pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 

(přítomno 15 členů)



Usnesení členské schůze č. 1-7 budou Přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Zapsala: Ing. Petra Procházková 
Za správnost: Alina Jirutková

Příloha číslo 1
Zpráva o činnosti Mops klubu ČR za rok 2020
Vážení členové,

jak jistě víte, uplynulý rok se nesl ve znamení pandemie COVID-19, čímž byla ovlivněna i celková 
činnost klubu. Výboru klubu se tak podařilo sejít osobně pouze dvakrát oproti plánovaným čtyřem 
schůzím. Nicméně veškeré záležitosti, které bylo třeba řešit, se projednávaly elektronicky, a proto 
činnost výboru nebyla výrazněji pandemií zpomalena. Náročné ovšem bylo plánování veškerých 
akcí vzhledem k neustále se měnícím opatřením.

Z plánovaných akce se v roce 2020 měla uskutečnit klubová výstava se zadáváním titulu klubový 
vítěz, Den mopse a dvě bonitace. Vzhledem k tomu, že každoročně se Dne mopse účastní kolem tří 
set osob a epidemiologická situace nebyla příznivá, klub tuto akci odložil a zaměřil se na akce, které 
spadají do primární činnosti klubu, tzn. na klubovou výstavu a na bonitace. Klubová výstava se 
měla původně pořádat na jaře, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se přesunula na podzim. 
Ovšem ani v podzimním termínu nebylo možné akci uskutečnit, proto byla zrušena bez náhrady. 
Jarní termín bonitace byl rovněž zrušen a z plánovaných dvou tak byla konána pouze zářijová 
bonitace. Nicméně vzhledem k tomu, že v roce 2019 proběhla poslední bonitace v prosinci, nedošlo 
zrušením jarní bonitace ke kritické prodlevě v pořádání těchto akcí.

Významnou záležitostí, která se v roce 2020 intenzivně řešila, byla úprava podmínek pro chov 
brachycefalických plemen v Nizozemí. Byly zde přijaty předpisy, které zakázaly chov těchto 
plemen v podobě, která je vyžadována standardem. Povinně mělo dojít k chovu jedinců s 
prodlouženou čenichovou partií a za tímto účelem se povolila spojení brachycefalických plemen s 
jinými plemeny psů. Potomkům takových spojení měly být vydávány průkazy původu stejně, jako 
kdyby se jednalo o čistokrevné jedince. Takové rozhodnutí samozřejmě může ovlivnit 
kynologickou činnost celosvětově, a proto Mops klub ihned vznesl dotaz na ČMKU, zda bude 
případné importované jedince s takovým rodokmenem zapisovat do české plemenné knihy bez 
dalšího ověření čistokrevnosti. Ze strany ČMKU bylo nejdříve sděleno, že bude vydané rodokmeny 
uznávat bez dalšího, nicméně v rámci setkání klubů zastřešujících brachycefalická plemena, které se 
konalo 27.6.2020, bylo sděleno, že před uznáním bude vyžádáno potvrzení o čistokrevném původu, 
tzn. že oba rodiče jsou příslušníci stejného plemene. Dále v rámci tohoto setkání ČMKU zažádalo 
kluby, aby zaslali informace, v jakém rozsahu se v současné době věnují odhalování problémů s 
dýcháním. Mops klub ze své strany zaslal postupy, které uplatňuje pro sledování obtíží s dýcháním. 
Byl popsán průběh bonitací a počet zaznamenaných jedinců s brachycefalickým syndromem. Klub 
se rovněž rozhodl vyčkat vypracování oficiálních testovacích postupů pro zjištění 
brachycefalického syndromu, na kterých nyní pracují angličtí kolegové za podpory FCI. Jedná se o 
jasně daný standardizovaný postup, který spočívá v absolvování testu u vyškoleného veterinárního 
lékaře, kdy je stanovena přesná pokojová teplota, rychlost běhu na páse a konkrétní časový úsek, 
který pes na páse stráví. Do té doby klub nechce zavádět jiné alternativy testování, protože by 
mohlo u různých veterinářů docházet k významným rozdílům v provádění vyšetření, což klub 
nepokládá za smysluplné.
Rok 2020 s sebou přinesl i personální změny v orgánech klubu. Z funkce sekretáře klubu dne 
2.3.2020 rezignoval p. Václav Chvála. Do této funkce byla 6.6.2020 kooptována výborem paní Ing. 
Petra Procházková. Ze své funkce dále 1.8.2020 odstoupila i p. Helena Kecová, která zastávala 
funkci výstavního a welfare referenta klubu. Stalo se tak po připomínkování výboru, že čerpala



finanční prostředky z welfare účtu na zachráněnou fenku Lindu z Nadějských rybníků bez vědomí a 
souhlasu výboru, což je v rozporu s Pravidly čerpání peněz z welfare účtu klubu. Původně byl výbor 
paní Kecovou informován pouze o možnosti, že se k ní fenka dostane do péče. Potvrzení o tom, že 
fena je již v péči paní Kecové výbor obdržel až poté, co se sám dotázal na stav situace. Paní Kecová 
dále výbor více neinfonnovala, sdělila pouze, že fena je ve špatném zdravotním stavu a bude 
potřeba vyšetření u veterináře. O ěerpání prostředků z welfare účtu výbor zjistil až náhodnou 
kontrolou stavu účtu. Po dotázání ze strany výboru paní Kecová potvrdila, že čerpala tyto 
prostředky bez souhlasu a uvedla jako důvod operaci fenky. K tomuto tvrzení později doložila 
potřebné podklady. Výbor se vůči těmto postupům vymezil a domnívá se, že je při převzetí do péče 
takto zachráněných psů být více transparentní. Více o případu zachráněné feny je obsaženo ve 
Zprávě welfare za rok 2020. O změnách v kontrolní komisi bude sděleno ve Zprávě kontrolní 
komise.

Plán činnosti v roce 2021

Vzhledem k tomu, že v tomto roce je pořádána členská schůze téměř na konci roku, bude mít 
přednesený plán činnosti na tento rok pouze informativní charakter. Na rok 2021 si výbor klubu 
stanovil následující úkoly:
1. Uskutečnění dvou výstav - Klubová výstava se zadáváním titulu klubový vítěz a Mimořádná 
speciální výstava při WDS
2. Uspořádání dvou bonitací
3. Vytvoření nových webových stránek
4. Revize předpisů klubu

Alina Jirutková Prezident Mops klubu ČR

Příloha číslo 2
Zpráva welfare MKČR za rok 2020
*Zprávu za období 1.1.2020 — 1.8.2020 zpracovala paní H. Kecová a zaslala ji výboru klubu po 
rezignaci:

V uplynulém období byla zachráněna jedna fenka, která se nacházela u množitele, který vlastnil 
více psů a z důvodu exekuce se pejsků zbavoval. Jednalo se o Lindu z Nadějských rybníků. Na 
fenku jsem byla upozorněna přes inzertní portál. Do dočasné péče byla převzata mnou 29.4.2020. U 
fenky byla provedena veterinární prohlídka, na jejímž základě byla 1.5. provedena akutní operace 
močových kamenů. Částka za tuto operaci 8 512,- Kč byla čerpána z účtu welfare MKČR 
(veterinární zpráva doložena). Chovatelka byla kontaktována, ta však o osud fenky neprojevila 
sebemenší zájem. Ostatní náklady na veterinární i ostatní péči byly dále hrazeny pouze z mých 
vlastních prostředků. Zájemci, kteří se zajímali o adopci fenky po sdělení, že se budou muset 
finančně podílet na veterinární péči minulé i budoucí, postupně ztratili zájem. Proto jsem se v 
červenci rozhodla fenku adoptovat sama. K 1.8.2020 jsem se rozhodla z osobních důvodů 
rezignovat na funkci ve výboru MKČR. K tomuto datu bylo na účtu welfare 19 983,- Kč a na 
hlavním účtu MKČR 21 000,- Kč, které patří welfru.

Chci poděkovat všem, kteří mi za deset let mé práce pro welfare MKČR pomáhali a myslelo svou 
pomoc, stejně jako já upřímně!

Helena Kecová

*2.8.2020 - 31.12.2020

Za toto období nebyl klub s žádostí o péči o zachráněné jedince kontaktován.

Alina Jirutková Prezident Mops klubu ČR



Příloha číslo 3
Výsledek hospodaření za rok 2020 
Návrh rozpočtu na rok 2021

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2020

Příjmy
Rozpočet Skutečnost

Členské příspěvky 50 000,00 32 632,00
Výstavy 30 000,00 0,00
Bonitace 15 000,00 8 000,00
Krytí 5 000,00 4 900,00
Štěňata 20 000,00 12 920,00
ČMKU 15 000,00 14 130,00
Welfare 0,00 6 000,00
Ostatní 45 000,00 33,00
CELKEM 180 000,00 78 615,00

Výdaje
Rozpočet Skutečnost

Výstavy 80 000,00 11 485,00
Bonitace 20 000,00 7 921,00
Den mopse 20 000,00 0,00
Intemet/web klubu 5 000,00 3 179,00
ČMKU 5 000,00 2 500,00
Welfare 0 8 512,00
Ostatní 50 000,00 38 136,00
CELKEM 180 000,00 71 783,00

Výsledek hospodaření: + 6 832,00 Kč

Zůstatky: Pokladna
Běžný účet (Česká spořitelna) 
Transparentní účet Welfare (FIO)

13 798,00 Kč 
342 242,81 Kč 
20 983,00 Kč

Příjmy
Proti rozpočtu byly příjmy nižší ve všech položkách. Díky pandemii se neuskutečnil Den mopse, 
který je významným zdrojem příjmů klubu, nebylo možné uspořádat plánované klubové výstavy, 
rovněž byla uskutečněna pouze jedna bonitace. Snížený příjem z členských příspěvků a štěňat je 
dán přechodem některých našich členů s chovem pod druhý klub. Příjmy ČMKU zahrnují 
odvody plemenné knihy za vystavené rodokmeny a vrácený členský příspěvek za minulý rok.
V položce ostatní jsou zahrnuty úroky z běžného účtu.

Výdaje
Proti rozpočtu byly nižší také výdaje u akcí pořádaných klubem. Položka výstavy obsahuje 
náklady za ubytování zahraničního rozhodčího a letenku, převedené do následujícího roku ve 
formě voucheru. V položce ČMKU jsou obsaženy výdaje za členský příspěvek a školení členek 
výboru pro program DogOffice. V položce Welfare jsou zahrnuty výdaje za operaci feny t.č. 
v dočasné péči paní Kecové, kterou si následně adoptovala.



K položce Ostatní uvádím rozpis dle následujících kategorií:

Bankovní poplatky 2 089,00
Cestovné 6 807,00
ČS+VS 15 224,00
Kancelářské potřeby 4 851,00
Ostatní drobné výdaje 234,00
Poštovné 2 513,00
Stojan na výstavu 1 143,00
Záloha na nový web 5 275,00
Celkem 38 136,00

Rozpočet na rok 2021

Příjmy
Členské

Výdaje

příspěvky 35 000,00 Výstavy 120 000,00
Výstavy 90 000,00 Bonitace 15 000,00
Bonitace 15 000,00 Den mopse 0 000,00
Krytí 5 000,00 Intemet/web klubu 15 000,00
Štěňata 15 000,00 ČMKU 2 000,00
ČMKU 15 000,00 Ostatní 50 000,00
Ostatní 5 000,00
Celkem 180 000,00 Celkem 202 000,00

Poznámka k rozpočtu - na tento rok nebyl plánován Den mopse, jehož příjmy tvoří významnou 
část příjmové položky Ostatní. Z toho důvodu je tato položka v rozpočtu nižší než v minulých 
letech.

Příloha číslo 4 
Chovatelská činnost 2020

Přijato 36 hlášení krytí. 12-ti chovatelskými stanicemi odchováno 19 vrhů s celkovým počtem 
zapsaných 79-ti štěňat. Z toho psi béžoví 38, psi černí 1, feny béžové 38, feny černé 2.

Artegal 5; Bard 2; Dydyen 3; Fuťfy 6; Goldvanamy 12; HelzalO; Istako 12; Kelly Bohemia 2; Perla 
Sabeor 5; Rozárka 3; Šimíček 4; z Tiských skal 11; ze Zlatého Lankastru 4

Z jedné uskutečněné chovatelské přehlídky bylo do chovu zařazeno celkem
jedinců: psi béžoví 3, 1 pes nebyl do chovu zařazen, feny béžové 4, u 2 fen povolen pouze
1 vrh. Rebonitace možná po dokončení věku štěňat 12 měsíců.
U všech těchto předvedených jedinců byl nález luxace patelly 0/0.
Mops klub nemá povinné vyšetření PDE, přesto si někteří chovatelé nechávají své psy vyšetřit.
Byla předložena tři vyšetření s výsledkem: N/N
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 číslo 5
Zpráva revizní komise Mops klubu ČR za rok 2020
Složení kontrolní komise: Irena Straková (předseda), Ivana Janů

V září roku 2020 jsem byla požádána paní T. Šlezingrovou, zda bych byla ochotna stát se členkou 
kontrolní komise, ve které bych působila společně s ní a s paní Martinou Tesárkovou. Této prosbě 
jsem vyhověla, ale bohužel pár dní poté se rozhodla paní T. Šlezingrová rezignovat na práci v Mops 
klubu ČR z osobních důvodů. Následně odešla z kontrolní komise i paní Martina Tesárková. 
Společně s vedením Mops klubu ČR jsme po vzájemné dohodě kooptovaly paní Ivanu Janů.

Výsledky činnosti kontrolní komise: byla provedena kontrola účetních dokladů za rok 2020, při 
které jsme neshledaly žádné nedostatky.

V Praze dne 26.11.2021
zpracovala I. Straková

Příloha číslo 6
Podnět MVDr. Jany Šikulové:
Kontrola zápisu ze členské schůze konané dne 29.2.2020 - členství p. Šárové. Text přílohy č.8 
neodpovídá rozhodnutí pléna členské schůze.

Příloha číslo 7



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11.2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. 1:

a) Členská schůze-seíwíaii^e/neschvaluje přednesenou Zprávu o činnosti klubu za rok 2020 a 
s*kw«í*4e/neschvaluje návrh plánu činnosti na rok 2021.

Počet přítomných: ÁL

Hlasování o Zprávě o činnosti:

• Pro: |

• Proti:
• Zdrželi se:

Návrh plánu činnosti na rok 2020*^i/nebyl schválen.

b) Členská schůze bere na vědomí přednesenou Zprávu Welfare za rok 2020

Hlasování o Zprávě Welfare:
• Pro: 4 <■
• Proti: i
• Zdrželi se:

Zapsal/a: J jí(/ JÍCOt/4
I

/

//V/



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11 2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. 2:

Členská schůze schvaluje/iw«»ta«»taje přednesenou Zprávu o hospodaření klubu za rok 2020 a 
schvaluje/nesahxakije návrh rozpočtu na rok 2021.

Počet přítomných: /]£

Hlasování:

• Pro: 4M/

• Proti: i -

• Zdrželi se: .

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl/aata^ schválen.

Zapsal/a: < '/< U 7 '



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11.2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. 3:

Členská schůze

ßß/io. aja v$-p>z>n/
^přednesenou Zprávu hlavního poradce chovu za rok

Počet přítomných: /f(

Hlasování:

• Pro: AC
• Proti:
• Zdrželi se:

Zapsal/a: J /íf ](lc ťf) '



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11.2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. 4:

Členská schůze bere na vědomí přednesenou Zprávu kontrolní komise za rok 2020.

Počet přítomných: //(

Hlasování:

• Pro:
• Proti: i
• Zdrželi se: ,

Zapsal/a: j[ i . & ■



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11.2021, Hotel Svornost Praha

Usnesení č. 5:

Členská schůze schvaluje rozhodnutí výboru o kooptací Ing. Petry Procházkové do funkce sekretáře 
klubu.

Počet přítomných: (

Hlasování:

• Pro: AC
• Proti: A
• Zdrželi se: j

Zapsal/a: ) [Lt 7^tů {/ A



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27 11.2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. 6:

Počet přítomných: / ř

a) Členská schůze schvaluje/a***taaÍBÍ».rozhodnutí kontrolní komise o kooptaci p. Ireny 
Strakové.

Hlasování:
• Pro:
• Proto: ;
• Zdrželi se: |

b) Členská schůze schvaluje/.« ozhodnutí kontrolní komise o kooptaci p. Ivany Janů.

Hlasování:
• Pro: 15^

• Proti:
• Zdrželi se: 4

Zapsal/a: /,/ L /(i L 3



Členská schůze Mops klubu České republiky 2021

Datum a místo konání: 27.11.2021, Hotel Svornost - Praha

Usnesení č. -f

Ila.' i k)0i.c, ( uspo řc/dat

Usporqrfí-l LCli.Lu^1 ^ krVZui,,

Počet přítomných: AJT

Hlasování:

• Pro: 4čf

• Proti: (Jí
• Zdrželi se: Ö

Zapsal/a: JltU^o 1/9


