Zápis z jednání valné hromady
Českomoravského klubu Cane Corso, z.s., IČ: 679 83 219, (ČMKCC),
konané dne 4. 4. 2019 v 18.00 hod, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7

1) Zahájení
Valnou hromadu zahájil RNDr. Evžen Korec, CSc., jakožto předseda ČMKCC a člen
výboru – svolavatele, a konstatoval přítomnost 9 členů klubu, z toho
0 čestných, 8 řádných, 1 rodinný,
7 s volebním právem.
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Způsob hlasování na valné hromadě
Svolavatel přednesl návrh na způsob hlasování na celé valné hromadě a to AKLAMACÍ
(zvednutí ruky s hlasovacím lístkem).
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 7
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
2) Volba orgánů valné hromady
Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady:
návrh předsedy – RNDr. Evžen Korec, CSc.
návrh sčitatele – Denis Gacek
návrh zapisovatele – Petra Nováková
návrh ověřovatele zápisu – Robert Labašta
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 7
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
V 18.27 hod se dostavila paní Lucie Mikysková, řádný člen s volebním právem. Předseda
valné hromady konstatoval přítomnost 10 členů klubu, z toho
0 čestných, 9 řádných, 1 rodinný,
8 s volebním právem.
3) Návrh programu
Zvolený předseda valné hromady pokračoval v řízení valné hromady a přednesl následující
návrh programu, totožný s pozvánkou na tuto valnou hromadu:
1.
2.
3.

Zahájení a volba orgánů valné hromady
Schválení programu valné hromady
Volba člena výboru
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Volba revizora
Schválení bonitačního řádu
Schválení nového ceníku spolku
Rozhodnutí, že se spolek bude řídit zápisným řádem ČMKU
Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČMKCC za rok 2018
Schválení nových stanov spolku
Zrušení všech předpisů spolku přijatých před 18.11.2018
Organizační opatření
Diskuse
Závěr

Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
4) Volba člena výboru
Člence výboru a jednatelce ČMKCC, paní Ivě Souralové, skončí funkční období ve výboru
spolku v září 2019. Vzhledem k tomu předseda valné hromady seznámil přítomné s
návrhem na odvolání paní Ivy Souralové z výboru spolku a současně s návrhem na její
znovuzvolení za členku výboru spolku.
O odvolání paní Ivy Souralové bylo hlasováno s tímto výsledkem:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 1
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
O znovuzvolení paní Ivy Souralové bylo hlasováno s tímto výsledkem:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 1
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
5) Volba revizora
Předseda valné hromady navrhl za účelem kontroly činnosti spolku a jeho výboru pověřit
touto kontrolou jednoho člena spolku – revizora. Svou kandidaturu na funkci revizora
oznámil tento člen: Josef Koubíček.
O kandidátovi bylo hlasováno s tímto výsledkem:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 1
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
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6) Schválení bonitačního řádu spolku
Přítomní seznámeni předsedou valné hromady s návrhem bonitačního řádu a důvodem pro
jeho přijetí – bonitační řád tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Poté přistoupeno ke schválení
bonitačního řádu.
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
7) Schválení nového ceníku spolku
Přítomní seznámeni předsedou valné hromady s návrhem nového ceníku spolku a důvodem
pro jeho přijetí – ceník spolku tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Poté přistoupeno ke
schválení nového ceníku spolku.
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
8) Rozhodnutí, že se spolek bude řídit zápisným řádem ČMKU
Přítomní seznámeni předsedou valné hromady s návrhem rozhodnutí, že se spolek bude
řídit zápisným řádem Českomoravské kynologické unie, z. s. Poté přistoupeno k hlasování
o navrženém rozhodnutí.
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
Předseda valné hromady požádal členy klubu o desetiminutovou přestávku za účelem
jednání výboru a zvolení jednatele spolku. Předseda valné hromady na to vyhlásil
desetiminutovou přestávku.
Na úvod pokračování valné hromady po desetiminutové přestávce informoval předseda
valné hromady přítomné účastníky, že výbor zvolil jednatelkou spolku paní Ivu Souralovou.
9) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČMKCC za rok 2018
Přítomní seznámeni p. Petrou Novákovou, pokladní v roce 2018, s činností a hospodařením
ČMKCC a se stavem účetní závěrky a výkazem o majetku a závazcích za rok 2018 – zpráva
tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
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Hospodaření klubu v roce 2018 tedy skončilo ztrátou. Ta byla způsobena nehospodárným
jednáním minulé předsedkyně ČMKCC. Valná hromada proto zásadně odsuzuje
hospodaření ČMKCC v roce 2018, za které minulá předsedkyně klubu odpovídala, neboť
není přinejmenším korektní, aby ČMKCC proplácel minulé předsedkyni klubu náklady,
které vynaložila mimo jiné na vlastní letenky ze Španělska v souvislosti s cestami na
klubové akce v ČR a na osobní reprezentaci.
Poté přistoupeno ke schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČMKCC za rok 2018 včetně
účetní závěrky a výkazu o majetku a závazcích za rok 2018.
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
Poté přistoupeno ke schválení unesení, které zní: „Valná hromada zásadně odsuzuje
hospodaření ČMKCC v roce 2018, za které odpovídala minulá předsedkyně klubu, neboť
není přinejmenším korektní, aby ČMKCC proplácel minulé předsedkyni klubu náklady,
které vynaložila mimo jiné na vlastní letenky ze Španělska v souvislosti s cestami na
klubové akce v ČR a na osobní reprezentaci.“
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
10) Schválení nových stanov spolku
Přítomní seznámeni předsedou valné hromady s návrhem nových stanov spolku a důvodem
pro jejich přijetí (mimo jiné i z důvodu změny názvu spolku na Cane Corso klub Česká
republika, z. s. a sídla spolku na Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha
7, jednoznačné stanovení kompetencí valné hromady a výboru, stanovení kvora pro
jednotlivá hlasovaní) – nové stanovy tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Poté přistoupeno ke
schválení nových stanov.
Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
11) Zrušení všech předpisů spolku přijatých před 18.11.2018
Přítomní seznámeni předsedou valné hromady s návrhem na zrušení všech předpisů spolku,
které byly přijaté před 18.11.2018, a důvodem pro jeho přijetí, kterým je zejména
zpřehlednění dosavadního stavu a podoby těchto předpisů s tím, že tyto dosavadní předpisy
budou případně nahrazeny předpisy zcela novými. Poté přistoupeno ke zrušení všech
předpisů spolku, které byly přijaté před 18.11.2018.
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Hlasováno:
přítomných voličů celkem: 8
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO
12) Organizační opatření
Členové spolku byli seznámeni s tím, že byly uzavřeny smlouvy s veterinárními lékaři za
účelem posuzování rtg snímků DKK a DLK. Seznam těchto lékařů je uveden na webových
stránkách spolku. Členové spolku byli dále seznámeni s tím, že posouzení rtg snímků
DKK a DLK pro účely uchovnění psů/fen spolkem musí být provedeno výhradně
těmito (smluvními) veterinárními lékaři.
Členové spolku byli seznámeni s tím, že platnost krycích listů je omezena na 2 roky.
Členové spolku byli dále seznámeni s tím, že platnost krycích listů, které byly vystaveny
členovi spolku (tj. za zvýhodněnou cenu), zaniká dnem, kdy členovi spolku členství ve
spolku skončí.
Členové spolku byli upozorněni na to, že:
a) kupírování uší je považováno za týrání podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a je proto zakázané,
b) krácení ocasu je možné podle § 7 odst. 3, písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, pouze u štěňat do 7. dne od narození. Později už to není možné.
Z výše uvedených důvodů tak nemohou být psi, u nichž bylo provedeno kupírování uší,
spolkem uchovněni.
Co se týče psů se zkráceným ocasem, tak pokud ke zkrácení ocasu došlo u psa do 7. dne
od narození, je uchovnění možné, avšak spolek bude v takovém případě vyžadovat
písemné prohlášení veterinárního lékaře, který kupírování ocasu provedl, že tento
zákrok provedl zcela v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, zejména pak, že tento zákrok provedl do 7. dne od narození psa. To platí i v
případě, že kupírování ocasu u psa bylo provedeno v zahraničí v souladu s tamními
právními předpisy.
Spolek nicméně zkracování ocasu nedoporučuje, a to vzhledem k tomu, že standard
FCI pro plemeno Cane Corso je bez zkráceného ocasu.
Členové spolku byli seznámeni s tím, že výbor spolku pověřil RNDr. Evžena Korce, CSc.
funkcí pokladníka spolku namísto paní Petry Novákové, která se funkce pokladníka vzdala.
Paní Petra Nováková se nadále bude věnovat organizačním záležitostem spolku.
Členové spolku byli seznámeni s tím, že jedinými oficiálními webovými stránkami spolku
jsou ty na adrese: www.canecorsoklub.cz
Členové klubu byli seznámeni s tím, že jediným oficiálním emailem pro komunikaci
se spolkem i výborem spolku je adresa: canecorsoklub@email.cz
Členové spolku byli informováni o tom, že budou zhotovena dvě nová razítka spolku
s novým názvem s tím, že č. 1 obdrží jednatelka spolku, č. 2 obdrží předseda spolku.
13) Diskuse
V rámci tohoto bodu vystoupil:
p. Koubíček – bylo by dobré sjednat pouze některé rozhodčí k bonitaci; v současné době
spíše ne, neboť bonitace budou prováděny v minimální míře a předpokládá se, že budou
prováděny v rámci klubových výstav, kde budou odpovídající rozhodčí.
p. Korec – klubovou výstavu v Počernicích (31.8.2019) zajistí za klub Iva Souralová. Iva
Souralová připraví návrh cen a zajistí návrh rozhodčích.
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p. Korec – vyzval členy, aby za klub navrhli rozhodčí pro světovou výstavu, která bude
v České republice.
14) Závěr
Předseda valné hromady konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a poděkoval všem
za účast a aktivní vystupování.
Podpisy:
zapisovatel:

…………………………………………
Petra Nováková

ověřovatel zápisu:

…………………………………………
Robert Labašta

předseda valné hromady:

…………………………………………
RNDr. Evžen Korec, CSc.
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