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Zápis z jednání mimořádné valné hromady 
Českomoravského klubu Cane Corso, z.s., IČ: 679 83 219, (ČMKCC), 

 
konané dne 18.11.2018 ve 14.00 hod, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 

 

1) Zahájení  
Mimořádnou valnou hromadu zahájila Iva Souralová, jakožto jediná členka výboru a 
svolavatel, a konstatovala přítomnost 13 členů klubu, z toho 
0 čestných, 11 řádných, 2 rodinných 
9 s volebním právem. 
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
O průběhu mimořádné valné hromady ČMKCC bude přítomným notářem, Mgr. Štěpánem 
Nývltem, sepsán notářský zápis. 

Svolavatel seznámil přítomné s okolnostmi mimořádné situace v klubu, vzniklé zejména 
z neřešení zániku mandátu čtyř členů výboru a z jejich činnosti v období, kdy již nebyli členy 
výboru. Zdůraznil existenční potřebu zvolení výboru ČMKCC bez ohledu na osobní 
zaujatost některých členů. 

Způsob hlasování na mimořádné valné hromadě 
Svolavatel přednesl návrh na způsob hlasování na celé valné hromadě a to AKLAMACÍ 
(zvednutí ruky s hlasovacím lístkem). 

       
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:9 
   pro:9   
   proti:0   
   zdrželo se:0  
 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

2) Volba orgánů mimořádné valné hromady 
Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů mimořádné valné hromady: 

návrh předsedy – Radka Koubíčková 
návrh sčitatele – Petra Nováková 
návrh zapisovatele – Jana Korcová 
návrh ověřovatele zápisu – Josef Koubíček 

       
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:9 
   pro:9   
   proti:0   
   zdrželo se:0  
 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
 
 
3) Návrh programu   

Zvolená předsedkyně mimořádné valné hromady převzala slovo a přednesla následující 
návrh programu, totožný s pozvánkou na tuto mimořádnou valnou hromadu: 

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady 
2. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČMKCC a zajištění akcí za rok 2017 
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3. Volby členů výboru ČMKCC 
4. Organizační opatření 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Hlasováno: 
   přítomných voličů celkem:9 
   pro:9   
   proti:0   
   zdrželo se:0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
 
 
4) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČMKCC a zajištění akcí za rok 2017 

Přítomní seznámeni dosavadním pokladníkem ČMKCC paní Petrou Novákovou se 
stavem účetní závěrky a výkazu o majetku a závazcích a o zajištění akcí za rok 2017 – 
zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Poté přistoupeno ke schválení účetní závěrky. 
 

Hlasováno: 
   přítomných voličů celkem:9 
   pro:9   
   proti:0   
   zdrželo se:0  
 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

5) Volby členů výboru ČMKCC 
Na čtyři uvolněná místa ve výboru ČMKCC oznámili svou kandidaturu tito členové (dle 
abecedy): 

Denis Gacek, narozen 20.12.1975 
Evžen Korec, narozen 16.9.1956 
Petra Nováková, narozena 16.9.1977 
Martina Orságová, narozena 23.9.1972 

 
Předsedkyně MVH stručně představila jednotlivé kandidáty. 
 
O kandidátech bylo hlasováno společně s tímto výsledkem: 

   přítomných voličů celkem:9 
   pro:9   
   proti:0   
   zdrželo se:0  
 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 
Nově zvolený výbor požádal členy klubu o desetiminutovou přestávku za účelem volby 
předsedy a dalších funkcí ve výboru. Předseda mimořádné valné hromady na to vyhlásil 
patnáctiminutovou přestávku. 

 
Na úvod pokračování mimořádné valné hromady po patnáctiminutové přestávce 
informoval přítomné členy klubu p. Evžen Korec, že výbor zvolil: 

a)  předsedou ČMKCC pana Evžena Korce, 
b) jednatelkou ČMKCC paní Ivu Souralovou, 
c) pokladníkem ČMKCC paní Petru Novákovou. 
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Dále přednesl informaci o tom, že osobou odpovídající za  
agendu krycích listů, průkazů původu a chovnosti psů je jednatel, pí. Iva Souralová 
evidenci klubových šampionů. je pan Denis Gacek 
koordinaci klubových akcí je paní Martina Orságová 
 
 

6) Organizační opatření 
Členové klubu byli seznámeni s tím, že jedinými oficiálními webovými stránkami klubu 
jsou ty na adrese www.canecorsoklubcr.cz 

Členové klubu byli seznámeni s tím, že jediným oficiálním emailem pro komunikaci 
s klubem i výborem ČMKCC je adresa cmkcccr@email.cz 

Členové klubu byli seznámeni s tím, že platby vůči ČMKCC probíhají výhradně jedním 
z těchto způsobů: 

a) na účet číslo 55305530/0300; ČSOB Mělník 
variabilní symbol: členské číslo platícího člena 
pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky: účel platby (např. uchovnění, 
členský příspěvek)  

b) složenkou na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely 
do zprávy pro adresáta uvádějte: členské číslo a účel platby (např. 121, krycí list) 

c) hotově do pokladny pokladníkovi: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely 
 
 
7) Diskuse 

V rámci tohoto bodu vystoupili: 
Evžen Korec, předseda ČMKCC informoval členy o závěru výboru týkajícím se vulgárních 
napadání některých členů a konstatoval neslučitelnost vulgárních útoků mezi členy 
ČMKCC s členstvím v tomto klubu. 
Petra Nováková, pokladník ČMKCC, která informovala o stavu financí klubu. 
Radka Koubíčková vystoupila s tím, že členové klubu by měli být transparentně 
informováni o rozhodování výboru. 
Denis Gacek vystoupil ohledně vyúčtování ročenky a vytvoření archivu ročenky. 
 

8) Závěr 
Předsedající konstatovala, že program schůze byl vyčerpán a poděkovala všem za účast a 
aktivní vystupování. 

 

 


