
Zápis sedmé výborové schůze konané 4.12.2016 

Nižbor 

 

Přítomni: JUDr. Plachý, A. Hromová, H. Kecová, Ing. Olivová, T. Šlesingrová 

Zapsala: A.Ustimenko 

 

Program: 

1. Případ Dog-Lome 

2. Členská schůze 2017 

3. Ostatní 

 

1) Případ Dog-Lome 

-Kontrolní komise sdělila výboru výsledky šetření v kauze Dog-Lome. 

-P. Šlesingrová jako člen kontrolní komise napsala p. Krsové žádost o sdělení jmen a 

kontaktů na nové majitele psů, které p. Krsová měla ve své CHS a rozdala je. P. Krsová 

odmítla s odůvodněním, že to klubu sdělovat nechce. Tímto odmítnutím došlo k 

porušení §33 Zápisního řádu MK ČR a Zápisního řádu ČMKU, v nichž je uvedeno, že 

chovatel je povinen sdělit změnu majitele chovných jedinců. 

-Dále kontrolní komise dostala veterinární zprávu, aby se mohla seznámit se závěrem 

šetření KVS. KVS ve zprávě uvedla doporučení na snížení celkového počtu psů v CHS. 

Ve zprávě KVS nebylo uvedeno, zda ze strany p. Krsové dochází k porušování 

zákonných podmínek týkajících se držení psů. 

-Na základě všech skutečností zjištěných v rámci interního řízení výbor jednohlasně 

rozhodl o vyloučení p.Krsové. 

-Sekretář vyhotoví rozhodnutí o vyloučení, které bude prezidentem doporučeně zasláno 

na adresu p.Krsové. 

 

2) Členská schůze 

-Termín ČS předběžně stanoven na 18.3. 2017. ČS by se měla konat v 10:30 v Nižboru. 

Zastoupení na základě plné moci nebude možné, hlasovat mohou jen osobně přítomní 

na schůzi. 

 

3)Ostatní 

-Projednání změn Stanov a Zápisního řádu MK ČR - na webu klubu a FB stránkách 

bude zveřejněna výzva k podávání návrhů na pozměnění a doplnění stanov. Návrhy 

bude možné zasílat na mail výboru (vybor@mopsklub.cz) do 31.1.2017. P.Plachý 

připraví návrh na změnu stanov za výbor. 

-P.Hromová a p.Plachý připraví návrh chovatelských podmínek, ve kterých bych se 

jedinci plemene mops měli chovat. Jako základ tohoto dokumentu bude použit Řád 

ochrany zvířat ČMKU. 

-Akce mops klubu v roce 2017 - předběžně výbor na rok 2017 naplánoval tyto akce:  



 Bonitace 4.3. 2017 

 Klubová výstava 27.5.2017 (rozhodčí K.Bernardis)  


