
Zápis z on-line výborové schůze 05.01. 2022 
 
Přítomni: Alina Jirutková, Alena Hromová, Ing. Lucie Olivová, Ing. Petra Procházková 

 

1. Členská schůze 06.03. 2022 – POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! 

Termín a místo konání 06.03. 2022 v Hotelu Svornost. 

Dne 6.3. 2022 se uskuteční volební členská schůze. Výbor klubu projednal průběh 

příprav na Členskou schůzi. Budou voleni členové výboru klubu i kontrolní komise. 

Členem výboru klubu může být zvolen člen klubu, který ke dni volby je členem nejméně 

5 let. U kontrolní komise žádné omezení o délce členství není. V případě, že máte zájem 

o členství ve výboru klubu, nebo kontrolní komisi, zašlete svoji kandidaturu do 31.1. 

2022 na e-mailovou adresu sekretáře klubu. Členové klubu můžou své návrhy do 

programu schůze zasílat do 31.01. 2022 na e-mailovou adresu sekretáře klubu. 

 

2. Nové webové stránky klubu  

Ke konci roku 2021 byly spuštěny nové webové stránky klubu. Výbor klubu chce doplnit 

sekci klubových zpravodajů a zdigitalizovat celou historii. Na FB profilu klubu bude 

uveřejněna výzva ke spolupráci a seznam čísel, které ještě neprošli zpracováním.  

 

3. Dohoda o spolupráci  

mezi Mops klubem ČR, z.s. a Moravskoslezským bulldog – mops klubem 

Proběhlo úvodní jednání o vypracování dodatku k dohodě o spolupráci ze dne 29. 11. 

2012 a dodatku č. 1 k této dohodě ze dne 16. 2. 2013 resp. 18. 2. 2013. 

 

4. Dopis paní Věry Plaché ze dne 28.12. 2021 

Paní Plachá poslala námitky proti obsahu zveřejněného zápisu z členské schůze Mops 

klubu ČR konané dne 27. 11. 2021. Dopis byl výborem klubu projednán, stanovisko 

výboru klubu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

5. Klubový šampión MK ČR  

Klubový šampión MK ČR byl udělen feně Wincastle Suteki, majitelka Lucie Skrypnyk a 

psu Valentýn Bard, majitel Luboš Váňa. 

 

6. Klubové akce v roce 2022 (orientační termíny): 

• Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze – 16. 4. 2022                                                                

• Speciální výstava – 15. 10. 2022 

• Bonitace – jaro a podzim 2022 

https://www.svornost.cz/cs/


• Den mopse – 1.10. 2022 

 

7. Noví členové – pan Rostislav Hlaváček. 

 

Zapsala: Petra Procházková     

Příloha č. 1 

Znění dopisu paní V. Plaché 

Nesouhlasím se zápisem z ČS konané dne 27.11. 2021 a to zejména:  

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a návrh plánu činnosti na rok 2021 +Zpráva 
welfare 2020  
Kde je mimo jiné uvedeno:  
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.  
Text jsem měla napsaný, pokud o to výbor stál, mohl mi říct a já bych jim ho bez 
problémů dala k dispozici.  
 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 Po hlasování 
následovala diskuse: 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.  
K problematice welfare jsem se vůbec nevyjadřovala. Nesouhlasím, aby to proto bylo 
uvedeno v zápise, a žádám o opravu. K uvedené problematice diskutovala jiná členka 
klubu.  
 
9. Projednání zaslaného podnětu MVDr. Jany Šikulové  
Je zde uvedeno mimo jiné:  
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.  
Jednalo se o připomínku k Zápisnímu řádu MK ČR, který byl na základě zadání výborem 
klubu novelizován renomovanou právnickou kanceláří.  
Je tam uvedeno „že vyšetření jsou dobrovolná, ale klub je důrazně doporučuje“ – 
reagovala jsem na tuto formulaci.  



V zápise není, že jsem měla připomínku k Zápisnímu řádu bod VI. Organizace chovu, kde 
jsou zde uváděni konzultanti.  
Tato funkce v Mops klubu již neexistuje. Výbor klubu na své schůzi 6.6.2020 konzultanty 
zrušil.  
 
Rovněž není uvedeno, že jsem měla připomínku k Bonitačnímu řádu a žádala o 
odstranění bodu 21 čl.5 který zní:  
V případě jedinců, kteří jsou v majetku chovatele, který je členem ve více klubech 
zastřešující plemeno mops, musí být jedinec bonitován v klubu, kde chovatel provedl 
zápis posledního vrhu štěňat.  

Žádám o úpravu zápisu z členské schůze tak, aby odpovídal skutečnosti.  

Věra Plachá 

 

Vyjádření výboru MK ČR: 

Ad bod 4 - paní V. Plachá k problematice welfare diskutovala a v zápisu je zaznamenáno 

to, jak diskuse probíhala. 

 

Ad bod 9 - chybně uvedený dokument, ke kterému si p. Plachá vyjadřovala: 
Výbor uvádí, že je v Zápisu ČS chybně uvedeno, že se p. Plachá vyjadřovala k dokumentu 
ve zdravotní sekci. Výbor opravně uvádí, že se vyjádření týkalo Zápisního řadu MK ČR. 
 

Ad bod Bonitační řád – výbor opravně uvádí, že se do diskuse, týkající se změny 
Bonitačního řádu zapojila i paní Věra Plachá a žádala o odstranění bodu 21, čl. 5. 
 


