
Zápis členské schůze MKČR  

29.2.2020 

Nižbor 

 

 

 

Program 

 
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS 

 

 2. Volba předsedy zasedání  

  

3. Volba návrhové komise 

  

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 

  

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 

  

6. Zpráva hlavního poradce chovu  

  

7. Zpráva Welfare  

  

8. Zpráva kontrolní komise  

  

9. Zrušení ročenky  

  

10. Projednání předloženého návrhu p. Šikulové – viz. příloha  

  

11. Diskuze 

 

 Po každém bodu programu bude k příslušnému bodu následovat krátká diskuze. 

 

Pro účastníky členské schůze bude připraveno občerstvení a oběd. 

Připomínáme, že do restaurace je zákaz vstupu se psy. Prosíme Vás o respektování zákazu! 

 

S pozdravem  

Výbor Mops klubu ČR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti členské schůze. 

Prezidentka Alina Machejová zahájila schůzi v 10:05 hod. 

Přítomno 20 z 61 členů. A. Machejová konstatuje, že schůze není usnášeníschopná. 

 

Vyhlášena přestávka 15 minut. 

 

Po přestávce zahájila p. Machejová náhradní členskou schůzi. Je přítomno 20 členů. 

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina 

hlasů přítomných členů, tzn. alespoň 11 z 20. 

 

2. Volba předsedy zasedání 

A. Machejová navrhuje, aby předsedou zasedání byla vybrána paní Machejová. 

 

• Hlasování - pro: 11  proti:   6  zdržel se: 3 

• A. Machejová zvolena předsedou zasedání 

 

3. Volba návrhové komise 

Volba do návrhové komise – výborem navržena: paní Ivana Janů 

• Hlasování - pro 20  proti:  0 zdržel se:0 

 

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020 (Příloha č. 1) 

Paní Machejová přednesla zprávu o činnosti klubu za uplynulý rok. Dále přednesla návrh činnosti 

na rok 2020. Byla vyhlášena diskuze. 

Pan Plachý se dotázal, z jakého důvodu nebude na podzim klubová, ani speciální výstava. Zároveň 

tím poukázal na snížení možnosti získat titul Klubový šampion v souvislosti s tím, že od 1.10.2019 

byly zpřísněny podmínky pro získání titulu Klubový šampion. 

Paní Machejová  argumentovala větší náročností přípravy ze strany MKČR na Speciální výstavu 

v roce 2021, která se bude konat při Světové výstavě v Brně. K této Speciální výstavě, je nutné 

sepsat dohodu s MSBMK.  Dále výbor chystá změnu koncepce Dne Mopse, který proběhne tento 

rok na podzim. Ing. Olivová doplnila rozhodnutí výboru, nepořádat Speciální výstavu při Krajské 

výstavě v Litoměřicích.  Jako důvod uvedla problémy ze strany organizátora výstavy.  

Pan Piffl žádal uspořádání Klubové výstavy na podzim 2020. Žádost zdůvodnil tím, že o výstavě 

nerozhoduje výbor, ale členská chůze. Bylo vysvětleno, že výstavy se na ČMKU hlásí do konce 

srpna předešlého roku. Klub si může zažádat i po tomto termínu, ale Klubová výstava bude bez 

titulů CAC, r.CAC a CAJC. 

 

• Hlasování - pro 17  proti:  3 zdržel se: 0 

 

Členská schůze projednala přednesenou zprávu a tuto zprávu a návrh činnosti na rok 2020 

schvaluje. (Usnesení č. 1) 

 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (Příloha č. 2) 

Ing. Olivová přednesla zprávu o hospodaření za uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok 2020 

Byla vyhlášena diskuze. 

MVDr. Šikulová se dotázala na předpokládaný zisk z členských příspěvků na rok 2020.  

Částka 50 tisíc korun, neodpovídá aktuálnímu počtu členů 61. 



Ing. Olivová vysvětlila, že se jedná pouze o rozpočet, který se odvíjí od minulých let. V rozpočtu se 

počítá i s opožděnými platbami členů a platbami nových členů. Dále některé platby na rok 2020 

dorazily již koncem roku 2019.  

Paní Plachá se dotázala, zda se do letošních nákladů promítne i plánovaná Speciální výstava konaná 

při Světové výstavě v Brně v roce 2021. 

Ing. Olivová odpověděla ne. 

• Hlasování - pro:  15 proti:  0 zdržel se: 5 

 

Členská schůze projednala přednesenou zprávu a tuto zprávu a návrh rozpočtu na rok 2020 

schvaluje. (Usnesení č.2) 

 

6. Zpráva hlavního poradce chovu (Příloha č. 3) 

Přednesla p. Alena Hromová. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 

• Hlasování - pro:  19 proti:  0 zdržel se: 0 

(přítomno 19 členů) 

 

Členská schůze bere přednesenou zprávu na vědomí. (Usnesení č. 3) 

 

7. Zpráva welfare (Příloha č. 4) 

Přednesla p. Helena Kecová. 

Paní Kecová upozornila na částku 21.000,- která se nachází na běžném účtu MKČR, ale naleží na 

účet welfare MKČR. Jedná se o částku charitativních příspěvků, které byly zaslány před vznikem 

welfare účtu MKČR. 

Ing. Olivová zajistí účetní převod částky 21 000,- na welfare účet MKČR. 

 

• Hlasování - pro: 20 proti:  0 zdržel se: 0 

 

Členská schůze bere přednesenou zprávu na vědomí. (Usnesení č. 4) 

 

 

8. Zpráva kontrolní komise (Příloha č. 5) 

Přednesla p. Petra Procházková. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 

• Hlasování - pro:        20 proti:  0 zdržel se: 0 

 

Členská schůze projednala přednesenou zprávu a bere ji na vědomí. (Usnesení č. 5) 

 

9. Zrušení ročenky 

Paní Machejová přednesla návrh výboru na zrušení ročenky. Na členské schůzi 2019 bylo přijato 

usnesení, které stanovilo, že pokud nebude ročenka za rok 2019 vydána ke členské schůzi 2020, 

bude navrženo její zrušení. K vydání ročenky nedošlo, proto výbor na základě uvedeného usnesení 

z členské schůze 2019 navrhuje její zrušení. 

Byla vyhlášena diskuze. 

MVDr. Šikulová se dotázala na práci redakční rady, která byla vytvořena na ČS v roce 2019. 

Pan Chvála argumentoval, že redakční rada měla vytvořit ročenku navazující na ročenku 2018. 

Vzhledem k tomu, že nebyla ročenka 2018 vytvořena, nebylo možné vytvořit navazující ročenku 

2019. 



Ing. Olivová podotkla, že ročenka by se měla opírat hlavně o příspěvky a fotografie zaslané členy 

klubu. To se bohužel v posledních letech neděje. 

Pan Plachý připomněl, že historicky byly nejprve zrušeny zpravodaje a následovalo vydávání 

ročenky. Konstatoval, že vývoj elektronizace zahubil toto médium. 

 

• Hlasování - pro:  16 proti:  0 zdržel se:  4 

 

Členská schůze odhlasovala zrušení ročenky. (Usnesení č. 6) 

 

 

10. Projednání předloženého návrhu MVDr. Jany Šikulové (příloha č. 6) 

MVDr. Šikulová přednesla svůj návrh. 

 

MVDr. Šikulová doplnila ke svému podnětu, že se jako host zúčastnila kondičního testu 

v Německu. Kondiční test probíhal venku v rámci bonitace. Podotkla, že běh na 800m může být 

náročný spíše pro některé majitele mopsů. Zdůraznila důležitost fyzické kondice psa. Upozornila na 

rozdílnou kondici mezi psem, který běhá 2 hodiny po lese a psem který absolvuje 30 minutovou 

procházku. Poukázala na váhu standardu a na nutnost rozlišit dobře osvaleného psa a psa obaleného 

tukem. Váha by měla být úměrná ke svalové hmotě. Dále zmínila, že fyzická kondice má také vliv 

na přirozené rozmnožování psů.  

 

K podnětu patelly MVDr. Šikulová doplnila, že vzhledem k tomu jaké psy v chůzi vídá i na 

výstavách, navrhuje v rámci zdraví plemene přitvrdit a pouštět do chovu pouze jedince s výsledkem 

do  1/1.  

 

V otázce genetiky se MVDr. Šikulová domnívá, že by se rozhodnutí o testování geneticky 

přenosných nemocí mělo nechat na majiteli zvířete. Uvedla, že prozatím existuje 14 genetických 

nemocí. Dále nerozumí, proč bylo „vypíchnuto“ právě PDE. 

 

K podnětu se vyjádřila paní Machejová a doplnila informace o chovatelských klubech mopsů 

v Německu. V Německu existuje několik klubů s různými pravidly pro bonitaci. Uvedla jeden 

konkrétní klub, kde se provádí dýchací test. Koná se mimo bonitaci 4x do roka, teplotní podmínky a 

roční období nemají vliv na hodnocení. Běh je na 1km. Bonitace v tomto klubu může být 

uskutečněna od 12 měsíce věku zvířete. Dále je pro zařazení do chovu nutný DNA profil a vyšetření 

patell. Dýchací test se provádí mezi 12 – 24 měsícem věku zvířete a musí se po roce opakovat. 

Během období mezi testy, může pes krýt maximálně 3x a fena může mít jeden vrh. Pokud projde 

jedinec druhou bonitací, může pes dále krýt 10x do roka a fena může mít za život 4 vrhy. Pokud má 

fena ve vrhu 5 a více štěňat, musí být pauza před dalším krytím 18 měsíců. 

 

Paní Plachá se vyjádřila k dýchacímu testu. Vidí několik problémů a to organizační, finanční a dále 

fyzickou náročnost pro majitele. Navrhuje test vyzkoušet, například na Dni Mopse. 

MVDr. Šikulová doplnila, že k testu v Německu někteří používají handlery.  

 

Paní Procházková navrhla zaměřit se při bonitacích na váhu zvířat. Paní Machejová doplnila, že 

není problém vidět na bonitaci ročního 13kg psa. 

Ing. Olivová uvedla k návrhu vyzkoušet dýchací test na Dni mopse, že akce se účastní minimum 

psů s průkazem původu a minimum členů klubu. 

Paní Machejová doplnila, že v Německu se při dýchacím testu počítá dechová frekvence a doby 

vydýchání psa, což je časově náročné. V případě zavedení dýchacího testu v našem klubu by byla 

nastavena jasná metodika pro test. Dále by bylo nutné zajistit veterinárního lékaře pro účast na 

bonitacích. 

 



 

Na základě výše zmíněného podnětu MVDr. Šikulové vytvořila a přednesla paní Procházková: 

Zhodnocení programu vyhledávaní a potlačení výskytu vykloubení čéšky u mopsů 

(příloha č. 7) 

 

Pan Plachý souhlasí ze zpřísněním hodnocení patell na stupeň 1/1, podle jeho názoru tím dojde ke 

snížení pravděpodobnosti dalšího přenosu. Paní Machejová mu oponovala tím, že na postižení 

patell se vztahuje nepřímá dědičnost a vliv má i okolní prostředí a aktivity jedince. 

MVDr. Šikulová navrhla opakovat vyšetření patell v 5. roce života jedinců. Souhlasí s vlivem 

prostředí a domnívá se, že by to některé chovatele donutilo k lepšímu welfare svých psů. 

 

Paní Kecová navrhla zaměřit se na krytí postižených jedinců, kdy by postižení jedinci mohli být 

kryti vždy pouze jedincem 0/0. 

 

Paní Machejová navrhla vhledem k nepřímé dědičnosti, nechat vyšetření patell pouze na rozhodnutí  

majitele a nevyžadovat toto vyšetření k bonitaci. 

 

Pan Chvála upozornil, že je prokázáno ustálení patell u psů až ve 2 letech věku. Pokud by klub chtěl 

být k otázce patell důsledný a zařadit do chovu pouze psy s výsledkem patell do 1/1,  měla by se 

bonitace posunout až do období po druhém roce života. Patelly jsou genetický problém, bohužel pro 

ně neplatí jasná pravidla jako u PDE a ostatních geneticky podmíněných chorob. Doplnil i 

skutečnost, že v ČR existují dva kluby, přičemž druhý klub vyšetření patell při bonitacích 

nepožaduje. Není tedy možné zcela zamezit krytí postižených jedinců touto cestou.  K poznámce o 

přednášce paní Tiché pan Chvála doplnil, že na ní nebylo řečeno NETESTUJTE! Paní Tichá pouze 

doporučila nevyřazovat z chovu přenašeče genetických chorob a nezatížit chovatele povinným 

testováním na všechny známé choroby. 

 

MVDr. Šikulová zopakovala svůj názor, že klub by neměl požadovat genetické testy a nechat 

testování pouze na majitelích. Naopak u vyšetření patell by se měli pouštět do chovu jednici 

s vyšetřením patell do stupně 1/1. 

 

Paní Straková položila dotaz, proč je patellám v klubu věnována tak zvýšená pozornost. Na rozdíl 

například od PDE jsou patelly operativně řešitelné a nemají tak fatální následky. 

 

Pan Chvála upřesnil, že genetických  nemocí mopsů se zvýšeným rizikem je 5 a většina laboratoří 

nabízí balíček testování na těchto 5 genetických nemocí. Zdůraznil, že výbor zatím nenavrhoval 

povinné testování na genetické choroby, pouze chtěl podpořit zodpovědné chovatelé zveřejňováním 

výsledků v bonitačních kartách.  Případně vytvořit na stránkách klubu zdravotní deník pro testované 

jedince. 

Zároveň se snažit o větší osvětu pro budoucí majitele mopsů. 

 

 

Zátěžový test - Výbor prozkoumá podmínky a možnost realizace (Usnesení č. 7) 

 

• Hlasování - pro: 19  proti:  1 zdržel se:0 

 

 

Zrušení stávajícího vyšetření patell (Usnesení č. 8) 

 

• Hlasování - pro: 10  proti:  7 zdržel se:1 

 

• Zůstává stávající stav vyšetření patell  



11. Diskuse 

 

a) Panem Plachým a paní Hájkovou byl vznesen dotaz na důvod nepřijetí do klubu Veroniky 

Venclové, Moniky Fialové a Petry Šárové.  

Pan Chvála uvedl, že všem zájemcům o přijetí zasílá email s informací o tom, že přijetí bude 

projednáno na nejbližší výborové schůzi. Od zaslání přihlášky paní Venclové do členské schůze se 

žádná výborová schůze nekonala, proto o ní prozatím nebylo rozhodnuto. 

K nepřijetí paní Fialové pan Chvála konstatoval, že výbor nikdy její přihlášku neobdržel.  

Žádostí o přijetí zaslanou paní Šárovou byl výbor překvapen. Paní Šárová několik měsíců před 

zasláním žádostí vyjádřila veřejně na FB profilu klubu jasně vymezený negativní postoj vůči 

aktuálnímu vedení klubu a pevné rozhodnutí o tom, že do klubu se již nevrátí. Pro nepřijetí paní 

Šárové se výbor rozhodl s odvoláním na její výše uvedené prohlášení.  

K nepřijetí paní Šárové se vyjádřila paní Olivová, která uvedla, že se nejedná o první případ 

nepřijetí. Stejným způsobem byla v minulých letech řešena žádost o přijetí paní Hubálkové.  

 

Pan Plachý se dále dotázal pana Chvály na termíny a způsob přijímání nových členů. Zajímal se, jak 

je možné že se o některých členech rozhoduje na výborových schůzích a o některých po emailové 

komunikaci. Pan Chvála zopakoval, že každý nový člen, který zašle přihlášku (poštou nebo 

emailem), je obratem emailem informován o přijetí přihlášky a termínu schvalování. Jako termín 

schvalování přijetí je vždy žadateli oznámeno datum následující výborové schůze. Zároveň je 

žadatel vždy dotázán, zda se chce zúčastnit konkrétní klubové akce, která by termínu výborové 

schůze předcházela (např. bonitace, klubová výstava nebo Den mopse). V případě že by se jednalo 

o tento případ, hlasuje se o přijetí nového člena po emailové komunikaci. Jedná se o vstřícný krok 

klubu novým členům, kteří mají zájem o bonitaci či výše uvedou akci MKČR. 

V případě paní Šárové se výbor rozhodl hlasovat po emailové komunikaci a s ohledem na její 

prohlášení tuto věc vyřešit urgentně. 

 

Paní Elvira Djemileva navrhla pro členy, kteří mají v klubu konkrétní problém, zavést opatření pro 

krátkodobé pozastavení členství, které po stanovené lhůtě (např. dvou let) a nápravě člena může být 

opět uvolněno. 

 

Pan Plachý navrhl zveřejňovat v zápisech výborových schůzí termíny přijetí přihlášek a termíny 

jejich schválení/neschválení. Zároveň navrhl, aby toto schvalování probíhalo v co nejbližším 

možném termínu. 

 

b) Pan Plachý se dále vyjádřil k bonitaci, která proběhla 1.9.2019. Upozornil na větu, která byla 

uvedená v přihlášce, a to „Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu“. Formulace 

byla dle jeho názoru velmi nešťastná a nezákonná. Stejnou větu nalezl nyní na přihlášce na 

klubovou výstavu.  

Pan Chvála uvedl, že věta v přihlášce na bonitaci byla nedopatřením a po upozornění byla přihláška 

zveřejněna již bez uvedené věty. Zároveň členy schůze informoval, že po této bonitaci osobně 

kontaktoval paní Ivanu Jarošovou, tajemnici ČMKU. S paní Jarošovou probral veškerou 

problematiku přijímání přihlášek na různé druhy klubových akcí. Pro bonitace bylo klubu bylo 

doporučeno nastavit si ceník uvádějící různé ceny pro členy a nečleny klubu, dále je rozhodnutí na 

každém, zda jako nečlen chce platit vyšší poplatek uvedený v ceníku. Zároveň paní Jarošová 

sdělila, že klub má právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu na klubovou výstavu. Tato 

možnost se nevztahuje na speciální výstavy.    

Pan Plachý se vyjádřil, že je to názor paní Jarošové, ale zde jde o konkrétní záměr výboru 

nepřijmout některé členy klubu. 

Pan Plachý se dotázal na důvod řešení této problematiky. Paní Kecová se vyjádřila, že 

přijetí/nepřijetí výbor řešil z důvodu nežádoucí účasti paní Krsové na klubových akcích.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006326680858&ref=br_rs


c) Dále pan Plachý kritizoval stručné zápisy z výborových schůzí. Pan Chvála upozornil, že zápisy 

z výborových schůzí jsou vedeny ve stejném formátu a obsahu jako v předešlých letech. 

K tématu se přihlásil pan Piffl, který rovněž poukázal na stručné zápisy a chybějící informace.    

Na dotaz uvedl jako příklad informace o letošní klubové výstavě. 

Pan Chvála odkázal na zápis z 1.9.2019, kde je termín a místo konaní klubové výstavy uveden. 

Bližší informace k výstavě klub vždy poskytne 2-3 měsíce před výstavou, kdy je znám rozhodčí a 

přesné propozice. 

Paní Olivová upozornila na fakt, že zahraničního rozhodčího musí schválit i členská země, proto 

není v možnostech výboru zveřejnit jméno rozhodčího 7 měsíců předem. 

Pan Piffl upozornil i na velice stručné vyhodnocení akcí v zápisech. 

Paní Machejová argumentovala tím, že kompletní vyhodnocení všech akcí je vždy ve zprávě o 

činnosti Mops klubu ČR za uplynulý rok. 

 

d) Paní Šikulová se dotázala na neschválení jejího příspěvku ve facebookové skupině MKČR. Paní 

Machejová se pokusila uvedla, že vždy záleží na přítomnosti členů výboru na FB a funkci FB, který 

v čase, kdy ještě žádný ze správců nestihl příspěvek schválit, zasílá automatická oznámení o tom, že 

příspěvek stále nebyl schválen. V uvedeném případě příspěvek byl schválen v okamžiku, kdy byl 

jeden ze správců přítomen na FB. Pan Chvála doplnil, že schvalování příspěvků správcem se 

zavedlo v průběhu měsíce února, kdy důvodem byl podnět samotné paní  Šikulové, dalšími důvody 

byly nežádoucí vkládání fotografií jedinců bez PP a irelevantních reklam. 

Paní Šikulová vyjádřila názor, že by facebooková skupina MKČR měla být pouze pro členy klubu. 

Pan Chvála oponoval tím, že skupina slouží mimo jiné k osvětě pro majitele plemene a budoucí 

majitele plemene. 

 

e) Pan Piffl se dotázal paní Machejové, jakým způsobem se stala členem bonitační komise, když o 

tom rozhoduje členská schůze. Paní Machejová vysvětlila panu Pifflovi, že členy bonitační komise 

volí vždy výbor klubu a že ona byla jako externí člen nominována již panem Plachým za bývalého 

vedení klubu. Stálým členem byla odsouhlasena  na výborové schůzi 17.3.2019. 

 

Proběhla volba nové návrhové komise 

Paní Janů a pan Procházka byli nuceni odejít, do návrhové komise navržena paní Procházková. 

Volba do návrhové komise – výborem navržena: paní Petra Procházková 

• Hlasování - pro 17  proti:  0 zdržel se:1 

            (přítomno 18 členů) 

 

 

Na základě diskuze došla členské schůze k usnesení č. 9 

 

• Hlasování - pro:  13 proti:  4 zdržel se: 1 

 (přítomno 18 členů) 

 

 

Usnesení členské schůze č. 1 – 9 budou Přílohou č. 8 tohoto zápisu. 

 

Paní prezidentka Alina Machejová poděkovala členům za účast, hlasování a podílení se  na vývoji 

klubu. Osobně poděkovala  paní Elviře Djemilevé, která dodala na schůzi zákusky.  

 

 

 

 

Zapsal: Václav Chvála 

Za správnost: Alina Machejová 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006326680858&ref=br_rs


Příloha 1. 

Zpráva o činnosti Mops klubu ČR za rok 2019 

 

Vážení členové klubu, 

na loňské členské schůzi byl schválen následující plán činnosti pro rok 2019, a to: 

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 

Co se týká tohoto plánu, byl proveden následujícím způsobem: 

 

1) Uspořádat 2 výstavy a to jednu klubovou se zadáváním titulu klubový vítěz a jednu 

speciální, se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy 

20.dubna 2019 byla v Dřetovicích uspořádána 34. klubová výstava (se zadáváním titulu Klubový 

vítěz) a 8. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy. Výstavu posuzoval italský rozhodčí pan Paolo 

Lovaglio. Nejlepším představitelem plemene byl vybrán pes Flash of Joy Wood The Bear (maj. 

Alina Machejová).  

Výstava proběhla standardním způsobem, jedinou novinkou byla kontrola čipů u každého jedince 

nastoupivšího do kruhu. Více o kontrole čipů viz níže. 

Speciální výstavu bohužel nebylo možné z administrativních důvodů uspořádat, proto se výbor 

rozhodl nahradit ji Klubovou výstavou bez zadávání titulu Klubový vítěz. Důvodem pro změnu 

bylo zjištění, že ČMKU v roce 2019 nepřisoudilo našemu klubu pořádání Speciální výstavy. Tuto 

možnost dostal Moravskoslezský bulldog-mops klub. V této záležitosti jsem kontaktovala ČMKU, 

kde mi bylo sděleno, že klubům v takovém případě rozesílají oznámení, že Speciální výstava nebyla 

klubu  přisouzena. Bohužel náš klub, nejspíše nedopatřením, žádné takové upozornění neobdržel a 

přišlo se tedy na změnu ve výstavách až později. Z důvodu zvolení nového výboru na jaře 2019 byl 

v této věci kontaktován i pan Plachý, který potvrdil, že od ČMKU taktéž žádné oznámení 

neobdržel. Nicméně tedy 6.10.2019 došlo k uspořádání Klubové výstavy. Tato výstava byla 

pořádána při Krajské výstavě psů v Litoměřicích. Výstavu posuzoval pan Jakub Kadlec a vítězem 

se stala fena Chocolade Pibaro (maj. Patrik Panýrek). Pro účely této výstavy byl u pořadatele 

Krajské výstavy zažádán samostatný kruh, který nám pořadatel bez dalšího přislíbil. Přesto svůj slib 

nedodržel a před mopsy byli v našem kruhu posuzováni griffonci. Pro pořádání příštích podzimních 

výstav proto výbor zvažuje samostatnou organizaci, stejně jako je tomu u výstav jarních. 

 

2) Zorganizovat Den mopse 

Den mopse se již tradičně pořádal na přelomu září a října, přesněji tedy 29.9.2019. Stejně jako u 

výstav lze říci, že proběhl obvyklým způsobem. Byly zorganizovány soutěže a dobročinný bazárek, 

jehož výtěžek byl vložen na transparentní welfare účet Mops klubu vedený u Fio banky a následně 

odeslán na pomoc vybraným pejskům, o čemž řekne více paní Kecová ve své zprávě. Jediný 

problém, se kterým jsme se potýkali, spočíval v očkovacích průkazech. Při kontrole průkazů u 

vstupu se několikrát vyskytly případy, kdy u infekčních chorob ze dvou potřebných byla nalepena 

pouze jedna nálepka a rovněž chybělo datum příštího přeočkování. Jednalo se asi o 4 případy a 

návštěvníci s tímto problémem do areálu vpuštěni nebyli. 

 

3) Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky 

Chovatelské přehlídky se uskutečnily v březnu, září a prosinci. Na žádost se výjimečně po domluvě 

s rozhodčím umožnila individuální bonitace dvou jedinců po Klubové výstavě v Litoměřicích. 



 

4) Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze 

Byly uskutečněny 4 výborové schůze, během nichž se řešily aktuální organizační záležitosti. Ze 

schůzí byly pořizovány zápisy, které jsou dostupné na webu klubu. 

 

Kromě výše uvedeného plánu činnosti Členská schůze dále ve svých usneseních uložila 

výboru: 

1. formulovat podmínky poskytování podpory z welfare prostředků 

2. zabývat se podporou genetického zdraví mopsů 

3. zorganizovat alespoň jednu přednášku o zdraví mopsů  

 

1) Podmínky poskytování finančních prostředků z Welfare účtu  

Podmínky byly prodiskutovány, schváleny a následně zveřejněny na webu a Facebookových 

stránkách klubu. V podmínkách byla mimo jiné ujednána vyšetření, na která lze přispívat a 

také to, že se finanční prostředky vyplatí pouze na základě předložení již uhrazeného účtu 

anebo na základě předložené faktury, jejíž splatnost má teprve nastat. 

 

2)  Podpora genetického zdraví 

V rámci podporování genetického zdraví byla prozatím zvolena cesta pořádání přednášek a 

v souvislosti s tím byla v prosinci zorganizována přednáška s paní Tichou, při které zmínila 

jak základy genetiky, tak základní principy chovu. 

V rámci své činnosti výbor během roku také řešil: 

- Schválení nových podmínek pro udělování titulu klubový šampion 

- Zavedení online plateb pro klubové akce v systému Dogoffice 

o Bylo nutné kontaktovat ČMKU, společnost GoPay, která platby kartami zajišťuje a 

tvůrce nového Dogoffice 

o V současné době se řeší zprovoznění platební brány 

- Zavedení kontroly čipů u každého psa v kruhu na klubové výstavě 

o Na klubové výstavě v Litoměřicích kontrola neproběhla vzhledem k tomu, že je potřeba 

číslo čipu psát do seznamu přihlášených psů ručně a pro organizátora krajské výstavy by 

toto bylo pracné, proto zkušebně proběhla kontrola pouze na klubové výstavě, která se 

konala na jaře 

o Od roku 2020 plánujeme kontroly již na všech výstavách pořádaných klubem 

- Žádost ČMKU o souhlas klubu s rozšířením aprobace paní Venduly Rybárové  

o Paní rozhodčí Rybárová žádala ČMKU o rozšíření na celou FCI skupinu IX. Komise 

rozhodčích doporučila vyžádat vyjádření chovatelských klubů z dané skupiny a následně 

tedy byl náš klub kontaktován s žádostí o vyjádření. Výbor se dohodl, že ve věci této a 

všech následujících žádostí o rozšíření aprobace na mopse bude vyžadovat účast 

žadatele alespoň na jedné bonitaci. Na ČMKU bylo odesláno toto stanovisko klubu. 

Následně nás paní Rybárová kontaktovala a zúčastnila se jako hospitant prosincové 

bonitace 

- Dotaz paní Procházkové na paní Tichou, zda již ČMKU od FCI obdržela informaci o dalším 

osudu brachycefalických plemen 

o paní Tichou bylo sděleno, že do konce roku 2019 by mělo FCI zaslat všem národním 

organizacím aktuální informace, zatím ale náš klub nemá informaci, že by se tak stalo 

- Dohoda s MSBMK o pořádání Speciální výstavy při Světové výstavě v roce 2021 

o Byla předběžně projednána spolupráce ohledně výstavy, detaily budou upřesněny během 

roku 2020 



- Žádost o povolení výjimky k nakrytí feny, která již dosáhla osmi let věku, tzn. stala se 

veteránkou a standardně ji již nebylo možné nakrýt 

o Výbor kontaktovala paní Pejšová (CHS Perla Sabeor) s žádostí o povolení výjimky 

k nakrytí feny Xarah's Pug ze Sametu. Výbor žádost posoudil a rozhodl, že výjimka 

vzhledem k věku, rodokmenové hodnotě a počtu již odchovaných vrhů a povolena 

nebude.  

o Na základě tohoto případu chce výbor do budoucna projednat, jaká veterinární vyšetření 

jsou pro žádost o povolení výjimky potřebná. 

 

Plán činnosti v roce 2020 

 

1. Uspořádat 1 klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz 

2. Zorganizovat Den mopse 

3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky 

4. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze 

 

 

 

 

Alina Machejová 

Prezident Mops klubu ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2. 

 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 
 

 

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2019 

 

Příjmy     

  Rozpočet Skutečnost 

Členské příspěvky 45 000,00    54 100,00    

Výstavy 30 000,00    24 850,00    

Chovatelská přehlídka 15 000,00    20 000,00    

Krytí 5 000,00    5 040,00    

Štěňata 20 000,00    24 580,00    

ČMKU 10 000,00    20 300 ,00    

Welfare 10 000,00    3 500,00    

Ostatní 40 000,00     44 138,00    

CELKEM 175 000,00    196 508,00    

 

 

Výdaje     

  Rozpočet Skutečnost 

Ročenka 10 000,00    0,00    

Výstavy 80 000,00    85 274,00    

Chovatelská přehlídka 20 000,00    21 350,00    

Den mopse 20 000,00    24 098,00    

Internet 3 000,00    3 760,00    

ČMKU 2 000,00    8 260,00    

Welfare 0    0,00    

Ostatní 40 000,00    44 965,00    

CELKEM  175 000,00    187 707,00    

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření:    +  8 801,00 Kč 

 

 

Zůstatek:    pokladna                   23 859,00 Kč  

běžný účet              322 828,98 Kč 

 

 

 

 

Příjmy  

 

Proti rozpočtu byly příjmy vyšší za členské příspěvky, uspořádání chovatelské přehlídky, poplatky 

za zapsaná štěňata a ČMKU. Příjem za výstavy je dán výstavními poplatky na klubovou výstavu 

v Dřetovicích. Příjmy ČMKU zahrnují odvody plemenné knihy za vystavené rodokmeny a vrácený 



členský příspěvek za minulý rok. V položce ostatní je zahrnut příspěvek pořadatele Nord Bohemia 

Canis za pořádání speciální výstavy v roce 2018 a 2019 – v minulém roce nebyl vyúčtován.  

 

Rozpis příjmové položky Ostatní: 

 

Den mopse                                     31 030,00 

Příspěvek Nord Bohemia Canis       13 076,00 

Úroky z běžného účtu                                              32,00  

Celkem                                        44.138,00 

 

 

 

Výdaje  

 

 

Proti rozpočtu nebyly vydány žádné finanční prostředky za klubovou ročenku.  Výdaje za výstavu 

zahrnují výdaje za dvě klubové výstavy konané v Dřetovicích a v Litoměřicích. V položce Ostatní 

jsou zahrnuty výdaje, které nelze předem stanovit. 

 

Rozpis výdajové položky Ostatní: 

 

Kancelářské potřeby 3 941,00     

VS, ČS 18 496,00     

Poštovné 3 946,00     

Bankovní poplatky 2 059,00     

Příspěvek na telefon HPCH 2 000,00 

Koberec na výstavy 5 539,00 

Papírové tašky s logem 3 679,00 

Mimořádné cestovné  2 306,00 

Doplatek webhosting za rok 2018 2 999,00 

Celkem 44 965,00     

 

 

 

 

 

Zhodnocení hospodaření klubu v roce 2019 

 

V minulém roce bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 8 801,- Kč. Tato zpráva 

nezahrnuje příjmy a výdaje na transparentní účtu WELFARE, viz samostatná zpráva paní Kecové.   



Návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Členské příspěvky 50 000,00    Výstavy 80 000,00    

Výstavy 30 000,00    

Chovatelská 

přehlídka 20 000,00    

Chovatelská přehlídka 15 000,00    Den mopse 20 000,00    

Krytí 5 000,00    Internet 5 000,00    

Štěňata 20 000,00    ČMKU 5 000,00    

ČMKU 15 000,00    Ostatní 50 000,00    

Ostatní 45 000,00      

Celkem 180 000,00    Celkem 180 000,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3. 

 

 

Zpráva hlavního poradce chovu 
 

 Vážení přátelé, 

 

dovolte mi, abych Vás seznámila s chovatelskou činností v roce 2019, kdy bylo 

19-ti chovatelskými  stanicemi odchováno 38 vrhů s celkovým počtem 

140 zapsaných štěňat. 

 

Z toho psi béžoví 60, psi apricot 3, psi černí 6, feny béžové 56, feny apricot 2, 

feny černé 13. 

 

Artecan Bohemia 5, Bard 10, Diamantový mops 4, Fuffy 3, Goldvanamy 4, 

Hejakral 26, Helza 4, Istako 8, Kelly Bohemia 7, od Železné Panny 2, 

Perla Sabeor 3, Ponynka 3, Rozárka 12, Šimíček 5, z Jizerek 11, 

z Nadějských  rybníků 1, z Tiských skal 10, ze Sametu 13, ze Zlatého Lankastru  9 

                                                                      

33 fen nezabřezlo.                           

 

Ze čtyř uskutečněných chovatelských přehlídek bylo do chovu zařazeno celkem 

25 jedinců: 

 

Psi béžoví 9, psi černí 4, feny béžové 10, feny černé 2. 

 

Z těchto předvedených jedinců byl nález luxace patelly u dvou a to: 

 

1/2    1 x 

2/0    1 x 

 

Mops klub nemá povinné vyšetření  PDE, přesto si někteří chovatelé nechavají své psy vyšetřit. 

Byla předložena 4 vyšetření s výsledkem: 

 

N/N    3 x 

N/S     1 x 

 

 

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 4. 

 

 

 

Zpráva welfare MKČR za rok 2019 
 

 

V uplynulém roce 2019 přímo přes welfare MKČR nebyl umístěn žádný pejsek. 

Byla vypracována pravidla čerpání peněz z transparentního účtu welfare MKČR a jsou zveřejněna 

na webových stránkách. 

 

V rámci Dne mopse byl uspořádán "Psí bazárek", jehož výtěžek 10 400,- Kč byl rozdělen rovným 

dílem na pomoc konkrétním mopsičkám, Evičce z organizace "Mops v núdzi, o.z." a Nelince z 

organizace "Mazlíci v nouzi". 

 

Děkuji všem zúčastněným za tuto nádhernou částku! 

 

K dnešnímu dni je na transparentním účtu 24 404,- Kč. 

 

Stávající webové stránky fungují díky sponzorství i nadále a jsou hojně využívány, zvláště v oblasti 

komunikace. 

 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se snaží nezištně pomáhat! 

 

Helena Kecová 

welfare MKČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5. 

 

 

Zpráva kontrolní komise 
 

Vážení členové Mops klubu ČR,  

dne 27.2. 2020 proběhla kontrola účetnictví a hospodaření Mops klubu ČR za rok 2019. Byli 

zkontrolovány příjmy, výdaje, výpisy a fyzická pokladna. Kontrolu provedla členka kontrolní 

komise Ing. Petra Procházková. Paní Šlesingrová a Ing. Tesárková se kontroly nemohly zúčastnit z 

důvodu nemoci. Za výbor klubu byla přítomna prezidentka klubu paní Alina Machejová. Bylo 

konstatováno, že účetnictví je vedeno chronologicky, přehledně a nebyly shledány žádné závady. 

Kontrolní komise doporučuje, aby se platební transakce klubu v co nejvíce možné míře převedly z 

fyzických plateb do on-line prostředí, a aby se v roce 2020 provedla inventarizace majetku klubu. V 

roce 2020 bude probíhat kontrola účetnictví kvartálně.  

V roce 2019 kontrolní komise neřešila žádné přestupky nebo jednání členů klubu, které by bylo v 

rozporu se stanovami klubu. Kontrolní komise byla zastoupena na výborových schůzích klubu s 

hlasem poradním.  

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den  

Ing. Petra Procházková  

členka kontrolní komisi Mops klubu ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6. 

 

Návrh MVDr. Jany Šikulové 
 

 

Podnět pro členskou schůzi MK ČR dne 29.2.2020 

Příspěvek do diskuse 

Všem nám jde o zdraví našich svěřenců a jejich odchovů. Mám návrhy pro úpravu bonitačního 

řádu. 

1. V prvé řadě se jedná o fyzickou kondici psa – na výstavách často vidím, že pejskovi je 

zatěžko bez problémů uběhnout několik „kruhů“. To že pes nemá zúžené nosní dírky, ani 

netrpí brachycefalickým syndromem neznamená, že je v dobré fyzické kondici. Na bonitaci 

se toho moc nenaběhá, tam se spíš rozhodčí dívá na pohyb psa, ne na fyzickou kondici. V 

zahraničí se běžně v rámci uchovnění dělá fyzický test psa – běh na určitou vzdálenost, kde 

se před během změří počet tepů a dechů a po fyzickém výkonů taktéž. Psi by měli uběhnout 

trať bez větších výkyvů fyziologických hodnot. Např. v Německu je součástí uchovnění běh 

na 800 metrů. Pes, který tuto fyzickou zátěž nezvládne, není do chovu uvolněn. Mops není 

jen gaučový povaleč, ale dovede být i zdatným sportovcem a měli bychom se tímto směrem 

ubírat. Vyloučíme tím z chovu psy, kteří nejsou fyzicky připraveni na zátěž, která je čeká, u 

fen v případě březosti a porodu, u psů např. při aktu krytí. A samozřejmě při výstavních 

aktivitách – je daleko hezčí pohled na hezkého osvaleného psa s ladným pohybem, než na 

valícího se pejska s volným, nevytrénovaným hřbetem a špatným osvalením. Samozřejmě 

tento test musí jít ruku v ruce se standardní váhou psa. 

2. Patelly – už je to hodně let, co se začalo s povinným vyšetřováním luxace patelly u mopsů. 

Nejprve „zkušebně“, pak se do bonitačního řádu zakomponoval nejvyšší stupeň luxace 2/2 

pro uchovnění. V posledních letech se počet psů s tímto hodnocením rapidně snížil. Proto 

navrhuji omezit hodnocení luxace patell pro uchovnění na stupeň 1/1. Chovného materiálu 

je dostatek a postupně vyloučíme nežádoucí vývojové vady kolen mopsů. 

3. Genetická vyšetření – kdo se zúčastnil, a pečlivě poslouchal Bc.Tichou, určitě zaregistroval 

její negativní postoj k plošnému vyšetřování všech možných geneticky podmíněných 

onemocnění. Stejný názor prezentovala již v minulé přednášce i MUDr Peková. Navrhuji 

zcela opustit myšlenku povinného plošného vyšetřování geneticky podmíněných 

onemocnění a nechat rozhodnutí pouze na majiteli psa. 

Dále mám požadavek na správce facebookové stránky MKČR aby si lépe hlídali některé komentáře 

– narážím tím na můj požadavek na správce o ukončení diskuse, kdy se nějaká paní do mne dost 

vulgárně opřela. Toto by správce měl dělat automaticky v rámci dodržování pravidel skupiny. A ne 

pouze na upozornění. Nicméně tato paní, kterou ani neznám, se do mne pustila znova dne 6.1.2020 

a nikdo ze správců se nad tím nepozastavil. 

K facebookové stránce mám ještě jeden požadavek – aby byla přístupná pouze členům MKČR a ne 

široké veřejnosti, která nemá o chovu mopsů ani ponětí. 

 

 

 

MVDr Jana Šikulová  

11.1.2020 

 

 

 

 

 



Příloha 7. 

 

Zhodnocení programu vyhledávaní a potlačení výskytu vykloubení čéšky u 

mopsů 
 

V roce 2009 vyhlásil MK ČR (Mops klub České republiky) program vyhledávání a potlačení 

výskytu vykloubení čéšky u mopsů1.  Moravskoslezský bulldog-mops klub byl vyzván ke 

spolupráci, ale nepřipojil se. Vyhlášení tohoto programu schválil výbor MK ČR a chovatelské 

kolegium. Zápis z výborové schůze ze dne 24. ledna 2009 odkazuje na projekt průzkumu, který byl 

zahájen 13. 6. 2009. Následně byl členské základně v klubovém zpravodaji 1/2009 představen 

Program vyhledávaní a potlačení výskytu vykloubení čéšky u mopsů a v klubovém zpravodaji 

1/2009 a na webových stránkách byl uveřejněn článek objasňující problematiku kolem luxace 

patelly u psů. Program byl rozdělen do dvou etap.  

 

První etapa  

Sledování vrozeného vykloubení čéšky u mopsů bylo zahájeno v roce 2009 s cílem orientačně 

zjistit výskyt této choroby.  

Výsledek šetření: na pěti chovných přehlídkách bylo zařazeno do chovu celkem 67 mopsů, přičemž 

vyšetření od veterinárního lékaře předložilo pouze 36 majitelů tj. 53,7 % z celkového počtu zvířat 

(nebyla povinnost předložit vyšetření od certifikovaného veterináře). Z tohoto počtu mělo 30 

z vyšetřených zvířat (83,3 %) výsledek 0/0 (tj. zcela bez vady). Výsledek 0/1 nebo 1/0 (tj. první 

stupeň vady na jedné končetině) měli tři jedinci (8,3 %) z vyšetřených. Výsledek 1/1 měla jedna 

fena (2,8 %) a 2/2 jeden pes (2,8 %). Více ve zprávě od MUDr. Milana Raby2.  

 

Druhá etapa  

Na členské schůzi konané dne 22. 3. 2014 byla přijata úprava Zápisního řádu v sekci Chovní jedinci 

§ 18, kterou byly změněny podmínky pro zařazení do chovu. Bylo zavedeno povinné vyšetření 

stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře. Takto upravený zápisní řád Mops klubu 

České republiky byl schválen členskou schůzí klubu dne 22. 3. 2014 s účinností od 22. 3. 20143.  

Pro zpracování následující zprávy z druhé etapy byla použita veřejně přístupná data, získaná 

z webových stránek MK ČR ze sekce Bonitace. Zpráva se opírá pouze o data, která zapsal 

certifikovaný veterinář do Průkazu původu jedince od 7. 9. 2014. 

Analýza, sběr dat a výsledky šetření: za sledované období pěti let od 7. 9. 2014 do 8. 12. 2019 bylo 

do chovu zařazeno 192 jedinců, z toho 71 psů a 121 fen.  

Ze všech psů zařazených do chovu mělo stupeň vykloubení čéšky 0/0 celkem 64 jedinců (90 %). 

Pouze jeden pes (0,71 %) měl hraniční stupeň vykloubení čéšky pro zařazení do chovu 2/2.  

Ze všech fen zařazených do chovu mělo stupeň vykloubení čéšky 0/0 celkem 108 fen (89 %). Čtyři 

feny (3 %) měly hraniční stupeň vykloubení čéšky pro zařazení do chovu 2/2.  

 

 

 

 
1 klubový zpravodaj 1/2009, str. 11 
2 klubový zpravodaj 3/2011, str. 7 
3 klubový zpravodaj 1/2014, str. 26 

https://www.mopsklub.cz/uchovneni/


 
 

Psi:  

Ze 71 psů bylo 52 béžových, 16 černých a 3 aprikot. 

 

 
 

Z uvedeného počtu psů má stupeň vykloubení čéšky s výsledkem 0/0 celkem 64 jedinců z toho 47 

béžových, 15 černý a 2 aprikot. 

Sedm jedinců mělo stupeň vykloubení čéšky s výsledkem:  

• dva 1/0 (Lester Dog Lome a Chillien Dog Lome); 

• jeden 1/2 (Alvin Simeon Dog); 

• jeden 2/2 (Celeja Dule);  

• dva 2/0 (Jered Dog Lome a Martin Istako); 

• jeden 0/2 (Quido From My Little Heart). 

 

 
 

 

Feny: 

Ze 121 fen bylo 90 béžových, 29 černých a 1 aprikot. 
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Z uvedeného počtu fen má stupeň vykloubení čéšky s výsledkem 0/0 celkem 108 jedinců, z toho 83 

béžových, 24 černých a 1 aprikot. 

 

Třináct jedinců mělo stupeň postižení:  

• dva 0/1 (Adele Dog de Luxe a Patsy Patrishia Rozárka); 

• dva 1/1 (Betty Xentamal a Chichi Snug); 

• tři 1/2 (Narica Dog Lome, Bacarda ze Zlateho Lancastru a Aivent Gold Safron); 

• čtyři 2/2 (Odea Mae Black Hejakral, Ida Black Dog Lome, Sofie Hejakral, Oxana 

Istako);  

• dva 0/2 (Gledis Magic Moment ot Luval, Paradise Rose Black Hejakral). 

 

. 

 
 

 

Příklady: 

Z přehledových dat uveřejněných na stránkách klubu v sekci bonitace nelze jednoznačně vyvodit 

genetickou podmíněnost výskytu vyššího stupně vykloubení čéšky, viz feny stupeň 2/2, kdy u feny 

Ida Black Dog Lome je uveden stupeň 2/2, stejné postižení je zaznamenáno i u její matky Odea 

Mae Black Hejakral, ale u bratra je stupeň postižení 0/0. Nejsou ovšem známa další data k jeho 

potomkům, ani nejsou známá data všech sourozenců uvedených zvířat, proto nelze jednoznačně 

vyvozovat genetickou podmíněnost. U fen Paradise Rose Black Hejakral a feny Odea Mae Black 

Hejakral obě s postižením 2/2 je uváděn otec Monty jr. De Lamico. Nejsou ovšem známa další data 

k jeho potomkům, ani nejsou známá data všech sourozenců uvedených zvířat, proto nelze 

jednoznačně vyvozovat genetickou podmíněnost. U tohoto psa data ohledně vyšetření přístupná 

nejsou a stejně tak nejsou známa data všech sourozenců uvedených zvířat. Jedná se o malý vzorek 

zkoumaných dat. Zvířata nejsou v současné době využívaná v chovu. 
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Z pohledu chovatelských stanic bylo pět zvířat z CHS Dog Lome, tři z CHS Hejakral a dvě z CHS 

Istako s výsledkem jiným než 0/0. Zbytek zástupců z vyjmenovaných CHS je s jedním zástupcem, 

který má výsledek jiný než 0/0. 

 

 

Závěr: 

Z výsledků, které máme k dispozici, není možné konstatovat, že by populace mopsů v ČR byla 

postižena v prokazatelné míře vrozeným vykloubením kolenní čéšky. Nemůžeme konstatovat, že je 

luxace čéšky u mopsů v ČR rozšířená a podmíněná geneticky4, protože se nedělají testy plošně na 

všech odchovech s PP a nesledují se všechna štěňata po rodičích, u kterých bylo diagnostikováno 

vykloubení čéšky. Nemáme přehled o zvířatech, která mají postižení čéšky vyšší než 2. Na základě 

zjištěných skutečností navrhuji dvě možná řešení. Program vyhledávaní a potlačení výskytu 

vykloubení čéšky uzavřít a vyšetření z roviny povinné přesunout do roviny dobrovolné (stavět chov 

„brachy“ plemena na jediném povinném vyšetření, a to vyšetření vykloubení čéšky je zpátečnické, 

je potřeba se zaměřit celkově na ozdravení plemena a vést členy k provádění genetických testů 

chovných jedinců), nebo v programu nadále pokračovat, ale v tom případě systematicky sledovat 

v chovu postižená zvířata, jejich potomky a sourozence, výsledky průběžně vyhodnocovat a 

implementovat v chovu. 

 

 

 

Ing. Petra Procházková 

únor 2020 

 

 
4 Program vyhledávaní a potlačení výskytu vykloubení čéšky u mopsů, klubový zpravodaj 1/2009, str. 11 
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