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Zápis z jednání výboru 

Cane Corso klub Česká republika, z. s. (CCKČR) 
 

konaného dne 25. 6. 2020 v 18.00 hod, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 
 

Přítomní: 

Denis Gacek 

Evžen Korec 

Petra Nováková  

Martina Orságová  

Iva Souralová 

 

 

Zahájení a návrh programu: 

 

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

1. Příprava členské schůze 

2. Návrh změny podmínek uchovnění psů a fen v CCKČR 

3. Klubová výstava CCKČR v roce 2021 

4. Mimořádná speciální výstava cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

5. Světové setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasováno: 

  pro:  5 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

1. Příprava členské schůze 

 Předseda spolku přednesl ostatním členům výboru program jednání členské schůze. 

Členové výboru projednali témata k projednání na členské schůzi a předpokládané okruhy 

témat, která řeší členové klubu. 

 

 

2. Změna podmínek uchovnění psů a fen v CCKČR 

 Předseda spolku seznámil členy výboru s aktualizací podmínek uchovnění a navrhl schválit 

podmínky uchovnění psů a fen v CCKČR ve znění tvořícím přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 

Předloženy pozměňovací návrhy, o nichž bylo samostatně hlasováno takto: 

2.a. návrh – Doplnění podmínek uchovnění o výjimku – O možné výjimce při uchovnění 

psů, kdy uši byly kupírovány prokazatelně ze zdravotních důvodů, rozhoduje výbor.  

Hlasování o tomto návrhu 2.a.  

  pro:  5  

  proti:  0  

  zdrželo se: 0 

  Výsledek hlasování 2a: SCHVÁLENO, 
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2.b. návrh – Vypuštění ustanovení o vyloučení psů se stupněm dysplazie kyčelního kloubu 

HD D = je možné uchovnit jedince se stupněm HD ,,D‘‘. 

   

 Hlasováno o návrhu 2.b. ve smyslu vyloučení psů se stupněm dysplazie HD  D: 

  pro:  3 – Korec, Gacek, Orságová,  

  proti:  2 - Souralová, Nováková 

  zdrželo se: 0 

 

  Výsledek hlasování 2b: NESCHVÁLENO, 

 

Poté přistoupeno k hlasování o textu podmínek chovnosti dle schválených 

pozměňovacích návrhů 

  pro:  5  

  proti:  0  

  zdrželo se: 0 

 

 

3. Klubová výstava CCKČR v roce 2021 

 Předseda spolku přednesl ostatním členům výboru informace o připravované klubové 

výstavě CCKČR v roce 2021. Členové výboru projednali možnosti uspořádání klubové 

výstavy a shodli se, že klubová výstava bude probíhat při Národní výstavě psů v Klatovech 

dne 3. 7. 2021. 

 

 

4. Mimořádná speciální výstava cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

 Předseda spolku přednesl ostatním členům výboru informace o připravované mimořádné 

speciální výstavě cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021. Členové výboru projednali 

pořádání mimořádné speciální výstavy cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021. Všichni 

členové byli s pořádáním seznámeni a bez výhrad souhlasili. 

 

 

5. Světové setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

 Předseda spolku přednesl ostatním členům výboru informace o připravovaném světovém 

setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021. Členové výboru 

projednali pořádání světového setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě 

psů v roce 2021. Všichni členové bez výhrad souhlasili. 

 

 

6. Diskuse 

 Výbor se seznámil a projednal zprávu o činnosti Cane Corso klubu Česká republika, která 

bude přednesena na členské schůzi konané 25. 6. 2020. Výbor se seznámil a projednal zprávu 

o hospodaření Cane Corso klubu Česká republika, která bude přednesena na členské schůzi 

konané 25. 6. 2020. Výbor se seznámil a projednal doplnění Bonitačního řádu Cane Corso 

klubu Česká republika, který bude přednesen na členské schůzi konané 25. 6. 2020. 

 

 

7. Závěr 

Program jednání byl vyčerpán a toto jednání bylo ukončeno. 
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8. Revokace hlasování 2. a 

 

Na základě jednání členské schůze a názoru přítomných členů CCKČR výbor opětovně 

projednal návrh uvedený výše pod bodem 2.a a revokoval své hlasování o tomto bodu. O 

návrhu ad 2. a hlasoval opětovně takto  

  pro:  0  

  proti:  5  

  zdrželo se: 0 

 

Na základě tohoto hlasování byly schváleny Podmínky chovnosti tvořící přílohu č. 2 

tohoto zápisu. 

  pro:  5  

  proti:  0  

  zdrželo se: 0 

 



Příloha č. 1 
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Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane corso 

1. Vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu  (DKK) 

Vyhodnocení DKK lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 

měsíců nebo více), vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu 

vyloučeni jedinci se stupněm postižení dle hodnocení FCI „D“ a "E", a to i jednostranně. Vyšetření a 

vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněnými veterinárními lékaři (viz předpisy KVL), přičemž 

specialisté KVL pro posuzování DKK musí mít s klubem uzavřenou smlouvu na posuzování DKK. 

 

2. Hodnocení exteriéru a povahy  

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané pod záštitou ČMKU s 

výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo 

šampionů  

nebo 

b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU (např. posuzovat musí 

rozhodčí z řad rozhodčích ČMKU pro posuzování exteriéru psů s aprobací na dané plemeno a musí být 

dána možnost odvolání). 

 

3. Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce 

 

4. Soulad se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (zákon) 

Jedince s průkazem původu vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU, u kterých byl 

proveden chirurgický zákrok za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností ve smyslu § 4 odst. 1, 

písm. g) zákona, zejména u nich byl krácen ocas po 7. dni od narození nebo kupírovány uši, nelze 

uchovnit. 

 

Účinnost 

Tyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso jsou účinné okamžikem jejich schválením. 

Tyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso byly schváleny dne 25. 6. 2020. 



Příloha č. 2  
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Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane corso 

1. Vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu  (DKK) 

Vyhodnocení DKK lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 

měsíců nebo více), vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu 

vyloučeni jedinci se stupněm postižení dle hodnocení FCI "E", a to i jednostranně. Vyšetření a 

vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněnými veterinárními lékaři (viz předpisy KVL), přičemž 

specialisté KVL pro posuzování DKK musí mít s klubem uzavřenou smlouvu na posuzování DKK. 

 

2. Hodnocení exteriéru a povahy  

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané pod záštitou ČMKU s 

výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo 

šampionů  

nebo 

b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU (např. posuzovat musí 

rozhodčí z řad rozhodčích ČMKU pro posuzování exteriéru psů s aprobací na dané plemeno a musí být 

dána možnost odvolání). 

 

3. Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce 

 

4. Soulad se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (zákon) 

Jedince s průkazem původu vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU, u kterých byl 

proveden chirurgický zákrok za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností ve smyslu § 4 odst. 1, 

písm. g) zákona, zejména u nich byl krácen ocas po 7. dni od narození nebo kupírovány uši, nelze 

uchovnit.  

 

Účinnost 

Tyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso jsou účinné okamžikem jejich schválením. 

Tyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso byly schváleny dne 25. 6. 2020.  

 


