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Zápis z jednání výboru 

Českomoravského klubu Cane Corso, z.s., IČ: 679 83 219, (ČMKCC), 
 

konaného dne 19.2.2019 od 18.00 hod, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 
 

 

Přítomní: 

Denis Gacek 

Evžen Korec 

Petra Nováková 

Martina Orságová 

Iva Souralová 

Hosté: 

 Radka Koubíčková 

Josef Koubíček 

 

Zahájení a návrh programu: 

 

Jednání zahájil Evžen Korec, předseda ČMKCC, a navrhl následující program jednání:  

1. Příprava a schválení podkladů na valnou hromadu spolku 

2. Vzdání se funkce stávajícího pokladníka spolku a pověření výkonem funkce 

pokladníka spolku jiného člena výboru 

3. Schválení uzavření smluv s veterinárními lékaři za účelem posuzování rtg snímků 

DKK a DLK 

4. Schválení omezení platnosti krycích listů na 2 roky a schválení podmínky pro 

uchovnění psů/fen – posouzení rtg snímků DKK a DLK výhradně smluvními 

veterinárními lékaři 

5. Zrušení čestného členství paní Otáhalové a paní Laburdové 

6. Informace předsedy ČMKCC 

7. Organizace setkání chovatelů a majitelů psů 

8. Diskuse 

9. Závěr 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

1. Příprava a schválení podkladů na valnou hromadu spolku 

Výbor schvaluje podklady na valnou hromadu, která se bude konat dne 4.4.2019 od 18.00 

hod na adrese Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, zejména pozvánku na valnou hromadu, 

návrh nových stanov, návrh bonitačního řádu a návrh nového ceníku.  

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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2. Vzdání se funkce stávajícího pokladníka spolku a pověření výkonem funkce 

pokladníka spolku jiného člena výboru  

Paní Petra Nováková se k dnešnímu dni vzdala funkce pokladníka spolku. Výbor bere tuto 

skutečnost na vědomí a namísto paní Petry Novákové pověřuje výkonem funkce 

pokladníka spolku předsedu ČMKCC, pana Evžena Korce.  

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

3. Schválení uzavření smluv s veterinárními lékaři za účelem posuzování rtg snímků 

DKK a DLK 

 

Výbor schvaluje uzavření smluv s veterinárními lékaři za účelem posuzování rtg snímků 

DKK a DLK. 

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

4. Schválení omezení platnosti krycích listů na 2 roky a schválení podmínky pro 

uchovnění psů/fen – posouzení rtg snímků DKK a DLK výhradně smluvními 

veterinárními lékaři 

 

Výbor schvaluje, že krycí listy spolku budou mít omezenou platnost 2 roky. 

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

Výbor schvaluje, že posouzení rtg snímků DKK a DLK pro účely uchovnění psů/fen 

spolkem musí být provedeno výhradně veterinárními lékaři, kteří mají s ČMKCC 

uzavřenou smlouvu za účelem posuzování rtg snímků DKK a DLK. 

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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5. Zrušení čestného členství paní Otáhalové a paní Laburdové 

 

Výbor ruší čestné členství paní Otáhalové a paní Laburdové. 

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

6. Informace předsedy ČMKCC 

   

Předseda ČMKCC poděkoval členovi výboru, panu Denisu Gackovi, za pomoc při tvorbě 

klubové ročenky. 

 

Předseda ČMKCC dále informoval členy výboru o: 

 

 vytvoření nového klubového webu www.canecorsoklubcr.cz; 

 vývoji situace ohledně vrácení neoprávněně zadržovaných záloh Šárkou Bajerovou a 

Michalou Kramářovou – oběma zaslány předžalobní upomínky; 

 ČMKU získalo zastoupení ve vědecké komisi FCI; 

 odpovědnosti klubu za uchovnění psů v souladu s platnou legislativou; 

 nezákonnosti kupírování uší a všech souvisejících skutečnostech. Psi s kupírovanýma 

ušima nemohou být uchovněni. Detailní informace lze nalézt na klubovém webu 

v sekci Chov – Nezákonnost kupírování; 

 možnosti získání titulu českého šampiona u plemene Cane Corso bez zkoušek 

z výkonu.  

 

Výbor bere informace předsedy ČMKCC na vědomí. 

 

 

7. Organizace setkání chovatelů a majitelů psů 

 

 Výbor projednal organizaci a podmínky plánovaného setkání chovatelů a majitelů psů, 

které se bude konat v kempu Varvažov ve dnech 21. – 23.6.2019. Klub na webové stránky 

publikuje informace o možnostech a podmínkách ubytování účastníků setkání. 

 

Výbor schvaluje, že klub na akci přispěje částkou maximálně 7.000,- Kč. 

 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

8. Diskuse 

 

1. Výbor připraví návrh smlouvy pro nečleny klubu na vystavení krycích listů. 

2. Denis Gacek a Radka Koubíčková připraví návrh bonitační karty do 28.2.2019. 

http://www.canecorsoklubcr.cz/
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3. Na požádání člena klubu vystaví klub potvrzení o jeho členství v klubu (průkaz). 

4. Klub na webových stránkách publikuje informace o nezákonnosti kupírování uší a 

ocasu a všech souvisejících skutečnostech. 

 

 

9. Závěr 

 

Program jednání byl vyčerpán a toto jednání bylo ukončeno. 


