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Zápis z jednání členské schůze 

Cane Corso klub Česká republika, z. s., IČ: 679 83 219, (CCKČR), 
konané dne 25. 6. 2020 v 19.00 hod, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 

 

1) Zahájení  

Členskou schůzi zahájil RNDr. Evžen Korec, CSc., jakožto předseda CCKČR a člen 

výboru – svolavatele, a konstatoval 

přítomnost 11 členů klubu, z toho 

0 čestných, 10 řádných, 1 rodinný, 

9 s volebním právem. 

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

K dnešnímu dni má CCKČR 40 členů, z toho 

1 čestný, 36 řádných, 3 rodinných, 

29 s volebním právem. 

 

 

Volba orgánů členské schůze 

Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů členské schůze: 

návrh předsedy – RNDr. Evžen Korec, CSc. 

návrh sčitatele – Denis Gacek 

návrh zapisovatele – Patrik Jantač 

návrh ověřovatele zápisu – Lucie Mikysková 

       

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 8   

   proti: 0   

   zdrželo se: 1  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

2) Návrh programu   

Zvolený předseda členské schůze pokračoval v řízení členské schůze a přednesl následující 

návrh programu, totožný s pozvánkou na tuto členskou schůzi s drobnou úpravou pořadí 

bodu přednesení zprávy revizora, která by měla předcházet schvalování zprávy o činnosti 

a hospodaření CCKČR: 

 

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze 

2. Schválení programu členské schůze 

3. Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019 

4. Schválení zprávy revizora za rok 2019 

5. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019 

6. Doplnění Bonitačního řádu 

7. Doplnění podmínek k zápisnímu řádu 

8. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

a) Změna podmínek uchovnění psů a fen v CCKČR 

b) Klubová výstava CCKČR v roce 2021 

c) Mimořádná speciální výstava cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

d) Světové setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů 

v roce 2021 
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9. Diskuse 

10. Závěr 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

3) Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019 

 

Přítomní seznámeni RNDr. Evženem Korcem, CSc., předsedou, s činností a hospodařením 

CCKČR a se stavem účetní závěrky za rok 2019 – zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

 

 

4) Schválení zprávy revizora za rok 2019 

 

Přítomní seznámeni p. Josefem Koubíčkem, revizorem, se zprávou revizora za rok 2019 – 

zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

Poté přistoupeno ke schválení zprávy revizora za rok 2019. 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

5) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019 

 

Poté přistoupeno ke schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019 tvoří 

přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

6) Doplnění bonitačního řádu 

 

Přítomní seznámeni předsedou CCKČR s návrhem na doplnění bonitačního řádu CCKČR 

– text tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 

Poté přistoupeno ke schválení doplnění bonitačního řádu CCKČR. 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 6   

   proti: 3   

   zdrželo se: 0  
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 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

7) Doplnění podmínek k zápisnímu řádu 

 

Přítomní seznámeni předsedou CCKČR s návrhem na doplnění zápisního řádu CCKČR – 

text tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 

Poté přistoupeno ke schválení doplnění zápisního řádu CCKČR. 

 

Hlasováno o jednotlivých odstavcích uvedeného návrhu: 

    

 Odstavec 1 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 Odstavec 2 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 7   

   proti: 2   

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 Odstavec 3 - VYPUŠTĚNO 

   

 Odstavec 4 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 Odstavec 5 

   přítomných voličů celkem: 9 

   pro: 9   

   proti: 0   

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

8) Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

 

Přítomní seznámeni předsedou CCKČR s  informacemi, týkajícími se: 

a) změny podmínek uchovnění psů a fen v CCKČR 

b) klubová výstava CCKČR v roce 2021 

c) mimořádné speciální výstavy cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021 

d) světového setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů 

v roce 2021 
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9) Diskuse 

 

a) P. Koubíček – Mimořádná speciální výstava cane corso 2021. P. Koubíček vznesl návrh 

na volbu nového partnera, který by dal finanční dar pro klub. Závěr: Všichni členové 

klubu se pokusí sehnat sponzora. 

b) P. Koubíček – Návrh uspořádat při Klubové výstavě 2021 hromadnou bonitaci. 

c) P. Koubíček – Návrh v budoucnosti zavést genetické pasy pro plemeno cane corso, 

kterým by byli jednoznačně identifikováni všichni psi cane corso. 

d) P. Souralová – Návrh: 2x do roka uspořádat bonitaci. Pan a paní Koubíčkovi dali 

protinávrh, uspořádat hromadnou bonitaci pouze při klubovce pro členy i pro nečleny 

klubu. Individuální bonitace by měla být uspořádána pouze pro členy klubu. Závěr: 

Bonitace bude uspořádána pouze při klubové výstavě 2021 pro členy i nečleny Cane 

Corso klubu ČR. 

 

 

10) Závěr 

Předseda členské schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a poděkoval všem 

za účast a aktivní vystupování.



Příloha č. 2a zápisu z jednání členské schůze CCKČR konané dne 25. 6. 2020 
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Zpráva o činnosti  

Cane Corso klubu Česká republika, z. s.  

za rok 2019 

 

V roce 2019 se podařilo dosáhnout stabilizace činnosti klubu a byla zajištěna kvalifikovaná správa 

klubového webu, klubového emailu a klubového facebooku. Za vedení klubového webu zodpovídá 

předseda klubu a za vedení klubového facebooku zodpovídá člen výboru Denis Gacek. Na podněty je 

reagováno do následujícího pracovního dne po jejich obdržení. Telefonická komunikace s vedením 

klubu je možná mezi 9 -17 h v pracovní dny.  

Za řešení podnětů a odpovídání na dotazy zodpovídá předseda klubu a asistent předsedy. Několik 

kvalifikovaných odpovědí na dotazy připravili členové výboru Denis Gacek a Iva Souralová. Komunikaci 

a řešení organizačních záležitostí zajišťuje bezplatně asistent předsedy. 

V uplynulém roce došlo ke změně názvu klubu z Českomoravský klub cane corso, z.s. na Cane Corso 

klub Česká republika, z. s. 

Na základě návrhu předsedy klubu schválila valná hromada ČMKU změnu podmínek pro udělování 

titulu Českého šampiona pro plemeno cane corso. Toto rozhodnutí otevřelo cestu získání tohoto titulu 

i dalším plemenům, u kterých je požadována zkouška z výkonu. 

Proběhlo výběrové řízení na sponzora klubu. Celkem osloveno 16 výrobců a výhradních distributorů 

krmiv pro psy, kde nejlepší nabídku podala společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o. (Nutrilove).  

Bylo zorganizováno setkání chovatelů a majitelů psů plemene cane corso v kempu ve Varvažově, 

kterou zajišťovali manželé Koubíčkovi. 

V srpnu proběhla klubová výstava Cane Corso klubu Česká republika 2019 v Horních Počernicích, které 

se celkově zúčastnilo 14 psů z toho 9 psů a 5 fen. Předseda zajistil fotografování profesionální 

fotografkou, které bylo pro klub zcela bezplatné. 

Podařilo se uzavřít trojstrannou písemnou dohodu mezi Cane Corso klubem ČR, MOLOSS CLUB CZ a 

Klubem málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. o tom, že výhradním pořadatelem Mimořádné 

speciální výstavy pro plemeno cane corso při Světové výstavě psů 2021 v Brně bude náš klub. 

Klub vydal klubovou ročenku Cane Corso klubu Česká republika za rok 2019. Koncept klubové ročenky 

výborně připravil člen výboru Denis Gacek. Grafickou úpravu zajistil pro klub bezplatně IT manažer 

Josef Kalvas ze společnosti Ekospol. 

V roce 2019 došlo k navýšení členské základny o 6 řádných členů, kdy k 1.1.2019 bylo v klubu 

přihlášeno celkem 35 řádných členů a k 31.12.2019 bylo v klubu přihlášeno celkem 41 řádných členů 

Chovatelskou činnost zajišťovala jednatelka klubu Iva Souralová, která vydala celkem 18 krycích listů a 

uchovnila celkem 3 psy a 3 feny. Klub také vyšel vstříc 1 zájemci o bonitaci a zajistil provedení bonitace 

v sídle zájemce. Za výbor provedla kontrolu bonitace jednatelka Iva Souralová.

https://www.cmku.cz/cz/clenske-subjekty-116/472


Příloha č. 2b zápisu z jednání členské schůze CCKČR konané dne 25. 6. 2020 
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Zpráva o hospodaření  

Cane Corso klubu Česká republika, z. s.  

za rok 2019 

 
 

Stav financí ke dni 1.1.2019 činil:                                     43 630,83 Kč 
__________________________________________________________________________________ 
 Příjmy za rok 2019: 

23 700,00 Kč  příspěvky členů 
  1 500,00 Kč vrácení příspěvků ČMKU 
  4 010,00 Kč      z odvodů plemenné knihy 
  4 700,00 Kč  z agendy chovu (uchovnění, krycí listy) 
  7 500,00 Kč  poplatek za bonitaci, cestovní náhrady, uchovnění 

                         24 000,00 Kč  kemp Varvažov – příjmy za ubytování 
         11,49 Kč připsané úroky na běžném účtu 

____________________________________________________ 
Příjmy celkem:   65 421,49 Kč 

 
 
 Výdaje za rok 2019: 

4 396,00 Kč  náklady na tisk ročenek (+ poštovné) 2017-2018 + 2019  
6 361,00 Kč  poháry na klubovou výstavu 2019 
7 400,00 Kč  náklady na bonitaci + cestovní náhrady 
1 500,00 Kč  členské příspěvky ČMKU 

24 000,00 Kč  kemp Varvažov 
  1 449,45 Kč doména, razítka 
  1 200,00 Kč vratka krycí listy 
  1 785,00 Kč bankovní poplatky na běžném účtu 

____________________________________________________ 
Výdaje celkem:  48 091,45 Kč 

 
__________________________________________________________________________________ 
V roce 2019 se hospodařilo s kladným výsledkem:   17 330,04 Kč 
Hospodářský výsledek 2018:       -13 905,84 Kč 
Hospodářský výsledek 2017:      -59 064,33 Kč 
 
Stav financí ke dni 31.12.2019 činil:                 60 960,87 Kč 
 
 
 
Ke dni 31.12.2019 nejsou evidovány žádné neuhrazené závazky a žádné neuhrazené pohledávky.
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Zpráva revizora Cane Corso klubu Česká republika z.s. za rok 

2019 
 

 

Stav financí ke dni 31. 12. 2019 činil 60.960,87 Kč. Při provedené fyzické 

kontrole dne 12. 6. 2020 odpovídá částkám uvedeným ve finančním deníku. 

 

Čerpání rozpočtu v roce 2019 odpovídá schváleným akcím zaznamenaným ve 

zprávě o činnosti. 

 

Evidence členské základny je vedena řádně, klub má v současnosti 40 členů. V 

roce 2019 z našeho klubu odešlo 10 řádných členů a nově se přihlásilo 16 

řádných členů. 

 

Bylo vydáno celkem 18 krycích listů a klub eviduje celkem 10 vrhů v roce 2019. 

 

Výbor pracuje v 5 členném složení. Během roku se sešel 2 krát. Zápisy z 

výborových schůzí jsou k dispozici na klubových stránkách. 

 

V roce 2019 nebyl žádný příjem klubu příjmem zdanitelným, proto za rok 2019 

nevzniká klubu povinnost podávat daňové přiznání.  

 

V roce 2019 nebyl pořízen do klubu žádný majetek. Stav majetku je tedy totožný 

jako v loňském roce.  

 

Revizor neshledal žádné nedostatky v činnosti Klubu a jeho orgánů a nemá 

výhrady proti předneseným Zprávě o činnosti Klubu za rok 2019 a Zprávě o 

hospodaření Klubu za rok 2019.  

 

Revizor doporučuje schválit hospodaření v roce 2019 jako řádné. 



Příloha č. 4 zápisu z jednání členské schůze CCKČR konané dne 25. 6. 2020 
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Bonitační řád  

CANE CORSO KLUB ČESKÁ REPUBLIKA, z. s. 

IČ: 679 83 219 

 (dále jen „Řád“) 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Bonitace slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech 
předvedených psů v souladu se standardem plemene Cane Corso a cíli chovatelského 
klubu Cane Corso klub Česká republika, z. s. (dále také jako „Klub“). 

2. Bonitace může být pořádána pouze na území České republiky. 

3. O konání bonitace, vč. jejího termínu a místa konání, rozhoduje vždy výbor Klubu, a to na 
žádost vlastníka posuzovaného psa. Rozhodnutí o konání bonitace výbor Klubu oznámí 
vlastníkovi posuzovaného psa nejpozději 14 dní před konáním bonitace.   

4. Výbor Klubu je v odůvodněných případech oprávněn termín konání bonitace odložit či 
zrušit. 

 

Čl. 2 

Podmínky účasti na bonitaci 

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci po dovršení 15 měsíců věku, kteří mají platný průkaz 
původu. 

2. Žádost o bonitaci svého psa přihlašuje a zasílá vlastník elektronicky na klubovou e-
mailovou adresu, případně písemně zasláním žádosti na adresu sídla Klubu. Součástí 
žádosti musí být vždy scan/kopie platného průkazu původu přihlašovaného jedince.  

3. Podmínkou účasti na bonitaci je úhrada poplatku za provedení bonitace, jehož výše a 
splatnost bude uvedena v oznámení výboru Klubu o konání bonitace ad bod 3. čl. 1 Řádu. 

4. Bonitace se nesmí zúčastnit jedinci, u nichž bylo provedeno kupírování uší, a dále jedinci, 
u nichž bylo provedeno krácení ocasu po 7. dnu od narození. 

 

 

 

 

Čl. 3 
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Průběh a výsledek bonitace 

1. Posuzování psů provádí bonitační komise, kterou tvoří rozhodčí a nejméně jeden člen 
výboru Klubu. Členem bonitační komise musí být vždy jako posuzovatel rozhodčí 
s aprobací pro plemeno Cane Corso z řad rozhodčích ČMKU. O počtu členů a jejich výběru 
rozhoduje výbor Klubu. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince. 

2. Výsledek bonitace bude vycházet z posouzení exteriérových vlastností daného jedince 
v souladu se standardem, jako jsou např. vzhled, předkus, barva, a dále z posouzení 
povahových vlastností daného jedince dle standardu, zejména na základě ovladatelnosti 
daného jedince a jeho chování během posuzování. 

3. Výsledek bonitace (CHOVNÝ/NECHOVNÝ) bude vyznačen na bonitační kartě Klubu, jejíž 
vzor tvoří Přílohu č. 1 Řádu. Dále bude výsledek bonitace zapsán do průkazu původu 
daného jedince spolu s datem a místem konání bonitace a podpisy všech členů bonitační 
komise. 

4. Vlastník posuzovaného psa obdrží kopii bonitační karty. Originál bonitační karty předá 
bonitační komise Klubu.  

5. Vlastník posuzovaného jedince se má právo proti výsledku bonitace odvolat k výboru 
Klubu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne konání bonitace. Odvolání je povinen doručit 
v uvedené lhůtě písemně do sídla Klubu. Povinnou náležitostí odvolání je podrobné 
uvedení důvodů nesouhlasu s výsledkem bonitace. V případě, že odvolání nebude 
odůvodnění obsahovat, bude bez dalšího výborem Klubu odmítnuto. O odvolání rozhodne 
výbor Klubu nejpozději do 3 měsíců od obdržení odvolání. 

6. Výsledek bonitace je pro daného jedince platný celoživotně. Ve výjimečných případech je 
možné u jedinců s výsledkem „NECHOVNÝ“ provedení opakované bonitace. O konání 
opakované bonitace rozhoduje výbor Klubu. U jedince s výsledkem „NECHOVNÝ“ pro vady 
standardu označené jako „vyřazující“ není opakovaná bonitace možná.  

7. V případě, že vlastník posuzovaného psa konání bonitace zmaří, je povinen uhradit Klubu 
veškeré vynaložené náklady na konání bonitace. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento bonitační řád ruší v celém rozsahu veškeré dosavadní bonitační řády včetně jejich 
dodatků a tyto plně nahrazuje. 

2. Tento bonitační řád je účinný okamžikem jeho schválení nejvyšším orgánem spolku. 

3. Tento bonitační řád ve výše uvedeném znění byl schválen nejvyšším orgánem spolku dne 
25. 6. 2020. 

 

Příloha č. 1 – vzor bonitační karty 
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Bonitační karta 
Cane Corso klub Česká republika, z. s. 

 

Jméno: Chovatelská stanice.: 

Datum narození: Číslo zápisu: 

Pohlaví:  

Otec: Matka: 

Chovatel: Majitel: 

 

Výsledky RTG 

DKK: DLK: Jiné: 

Další vyšetření: 

 

Výška v kohoutku: Délka těla: 

 
 
SOULAD SE STANDARDEM FCI: ANO (je v souladu se standardem FCI – viz příloha 1)  

     NE (není v souladu se standardem FCI – viz příloha 1) 
 

POSUZOVANÝ 
PARAMETR 

V SOULADU SE 
STANDARDEM 
FCI (ANO / NE) 

POPIS ODCHYLKY OD STANDARDU *) 

CELKOVÝ VZHLED 
  

DŮLEŽITÉ 
PROPORCE 

  

POVAHA / 
TEMPERAMENT 

  

HLAVA   

Mozkovna - - 
     Lebka   

     Stop   

Obličejová část - - 

     Nosní houba   

     Tlama   

     Pysky   

     Čelisti / Zuby   

     Líce   
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POSUZOVANÝ 
PARAMETR 

V SOULADU SE 
STANDARDEM 
FCI (ANO / NE) 

POPIS ODCHYLKY OD STANDARDU *) 

     Oči   

     Uši   

KRK 
  

TRUP 
  

Kohoutek   

Hřbet   

Bedra   

Záď   

Hrudník   

OCAS   

KONČETINY - - 
Hrudní končetiny - - 
     Lopatky   

     Nadloktí   

     Předloktí   

     Zápěstí   

     Nadprstí   

     Přední tlapky   

Pánevní končetiny - - 
     Stehna   

     Kolena   

     Bérce   

     Hlezna   

     Nárty   

     Zadní tlapky   



Příloha č. 4 zápisu z jednání členské schůze CCKČR konané dne 25. 6. 2020 
 
 

Stránka | 12 z celkem 19 

POSUZOVANÝ 
PARAMETR 

V SOULADU SE 
STANDARDEM 
FCI (ANO / NE) 

POPIS ODCHYLKY OD STANDARDU *) 

CHODY / POHYB 
  

KŮŽE 
  

OSRSTĚNÍ - - 
Srst 

  

Barva 
  

VÝŠKA 
A HMOTNOST - - 
Kohoutková výška 

  

Hmotnost 
  

 
*) Pole „popis odchylky od standardu“ se vyplňuje pouze v případě, že posuzovaný parametr není 
v souladu se standardem FCI. 
 
 
VÁŽNĚ VADY: 
 

VÁŽNÁ VADA POPIS VÁŽNÉ VADY *) 

Rovnoběžné podélné linie lebky 
a tlamy nebo příliš vyjádřená 
jejich sbíhavost; sbíhavost 
bočních linií tlamy 

 

Částečná depigmentace nosní 
houby 

 

Nůžkový skus; předkus větší 
než 5 mm 

 

Stočený ocas, ocas kolmo 
nesený 

 

Mimochod  

Nedostatečná nebo nadměrná 
velikost 

 

Paspárky  

 
*) V případě nepřítomnosti vážné vady proškrtává posuzovatel odpovídající pole popisu vážné vady. 
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VYLUČUJÍCÍ VADY: 
 

VYLUČUJÍCÍ VADA: POPIS VYLUČUJÍCÍ VADY *) 

Agresivita nebo přehnaná 
bázlivost 

 

Fyzická nebo psychická 
abnormalita 

 

Rozbíhavé horní linie tlamy 
a lebky  

 

Celková depigmentace nosní 
houby 

 

Výrazně prohnutý nosní hřbet, 
římský (klenutý nos) 

 

Podkus  

Částečná nebo úplná 
depigmentace očních víček, 
skvrnité oči, šilhání 

 

Bezocasost, příliš krátký ocas  

Srst středně dlouhá, hladká, srst 
tvořící praporce 

 

Všechny barvy neuvedené 
ve standardu, příliš velké bílé 
skvrny 

 

Psi (samci) musí mít dvě zjevně 
normálně vyvinutá varlata plně 
sestouplá v šourku 

 

 
*) V případě nepřítomnosti vylučující vady proškrtává posuzovatel odpovídající pole popisu vylučující 
vady. 
 
 
Pozn.: Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou 
být použiti k chovu. 
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VÝSLEDEK BONITACE*) 

   CHOVNÝ    NECHOVNÝ 

* Zakroužkujte vhodnou variantu 
 
 

Datum a místo konání: 

 
 

Bonitační komise: 

 
Posuzovatel: 

 
jméno: 

 
 
podpis: 

 

 
Člen bonitační komise: 

 
jméno: 

 
 
podpis: 

 

 
Člen bonitační komise: 

 
jméno: 

 
 
podpis: 

 
 

 

Vlastník posuzovaného jedince: podpis: 
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Příloha 1: Překlad Standardu FCI pro plemeno Cane Corso 

 

 

F E D E R A T I O N  C Y N O L O G I Q U E  I N T E R N A T I O N A L E  

Secrétariat Général: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.) 

 

FCI - Standard  č. 343 / 17. 12. 2015 

Překlad: Ing. Hana Petrusová 

 

ITALSKÝ CORSO PES 

(CANE CORSO ITALIANO) 

 

ZEMĚ PŮVODU:  Itálie 

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 13. 11. 2015 

POUŽITÍ:   Všestranný pes. 

KLASIFIKACE FCI:  Skupina 2 Pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi 
    Sekce 2 Molossové 

    S pracovní zkouškou. 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Cane Corso je přímým potomkem starých římských 
molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval 
především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od 
latinského výrazu "cohors", což znamená „ochránce a strážce hospodářství“. 

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký pes. Statný a silný, přesto s jistou elegancí. 
Suché a silné svaly. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Obdélníkový formát, mírně delší než vysoký. Délka těla je o 11% 
větší než výška psa. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky. 

POVAHA / TEMPERAMENT: Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. Extrémně hbitý a 
vnímavý. V minulosti se používal ke hlídání dobytka a k lovu velké zvěře.  

HLAVA: Velká a typicky molossoidní. Horní podélné linie lebky a tlamy poněkud sbíhavé, bez 
nápadných vrásek. 

MOZKOVNA: 

Lebka: Široká v jařmových obloucích, šířkou odpovídá délce. Klenutá v přední části, směrem 
k týlnímu hrbolu se postupně zplošťuje. Patrná čelní rýha začíná u stopu a končí zhruba 
v polovině lebky. 

Stop: Dobře vyznačený s nápadnými čelními dutinami. 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:  

Nosní houba: Černá. Šedí jedinci mohou mít nosní houbu ve stejném odstínu. Velká s 
dostatečně otevřenými nozdrami. Umístěná v prodloužení nosního hřbetu. 

Tlama: Silná, kvadratická, zřetelně kratší než mozkovna, poměr tlamy k mozkovně je přibližně 
1:2. Přední část tlamy je plochá, boční linie tlamy jsou rovnoběžné; tlama je téměř stejně široká 
jako dlouhá. Při pohledu zboku hluboká. Profil nosního hřbetu je rovný. 

Pysky: Horní pysky při pohledu zepředu tvoří obrácené písmenu „U“ v místě, kde se stýkají. 
Při pohledu zboku mírně visí. Překrývají dolní čelist a tvoří profil dolního okraje tlamy. 

Čelisti / Zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus, ne větší než 5 mm. 
Klešťový skus je přípustný, ale ne žádoucí. 
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Líce: Žvýkací svaly dobře patrné, ale ne vyboulené. 

Oči: Střední velikosti, poněkud vystupující, ale nikdy přehnaně. Téměř oválné, posazené 
dostatečně daleko od sebe, téměř na frontální úrovni. Oční víčka přiléhající. Barva duhovky co 
nejtmavší, avšak závisí na barvě srsti. Výraz pronikavý a pozorný. 

Uši: Trojúhelníkové, svislé, střední velikosti. Se širokou základnou, nasazené vysoko nad 
jařmovými oblouky. Nekupírují se. 

KRK: Silný, svalnatý, stejně dlouhý jako hlava.  

TRUP: O něco delší než výška v kohoutku. Robustní ale ne podsaditý. 

Kohoutek: Výrazný, posazený výše než záď. 

Hřbet: Rovný, velmi svalnatý a pevný. 

Bedra: Krátká a silná. 

Záď: Dlouhá a široká, mírně skloněná. 

Hrudník: Ve všech směrech dobře vyvinutý, dosahuje k lokti.  

Ocas: Přirozený. Nasazený dosti vysoko; u kořene velmi silný. V akci nesený vysoko, nikdy 
však vztyčený nebo stočený.  

KONČETINY: 

HRUDNÍ KONČETINY: 
Lopatky: Dlouhé, šikmé, velmi svalnaté. 
Nadloktí: Silná.  
Předloktí: Rovná, velmi silná.  
Zápěstí: Pružná.  

Nadprstí: Pružná a jen mírně šikmá. 

Přední tlapky: Kočičí. 

PÁNEVNÍ KONČETINY: 
Stehna: Dlouhá, široká, zadní linie stehen klenutá.  

Kolena: Pevná, přiměřeně zaúhlená. 
Bérce: Silné, ne masité.  
Hlezna: Přiměřeně zaúhlená. 
Nárty: Silné a šlachovité. 
Zadní tlapky: Poněkud méně kompaktní než přední.  

CHODY / POHYB: Prostorný, vydatný klus; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus. 

KŮŽE: Poměrně silná, spíše těsně přiléhající.  

OSRSTĚNÍ 

Srst: Krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou pevnou podsadou.  

Barva: Černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň; žíhaná (pruhy 
na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). Černá nebo šedá maska na tlamě u 
žlutých a žíhaných jedinců by neměla přesahovat linii očí. Malá bílá skvrna na hrudi, na 
špičkách prstů a na hřbetě nosu je přípustná. 

VÝŠKA A HMOTNOST: 

Kohoutková výška:  psi   64 - 68 cm 
   feny   60 - 64 cm 
    tolerance  +/- 2 cm 

Hmotnost:  psi   45 - 50 kg 
    feny   40 - 45 kg 

Hmotnost podle velikosti jedince. 

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a 
vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na 
zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci. 
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VÁŽNÉ VADY: 

 Rovnoběžné podélné linie lebky a tlamy nebo příliš vyjádřená jejich sbíhavost; sbíhavost 
bočních linií tlamy. 

 Částečná depigmentace nosní houby. 

 Nůžkový skus; předkus větší než 5 mm. 

 Stočený ocas, ocas kolmo nesený. 

 Mimochod. 

 Nedostatečná nebo nadměrná velikost. 

 Paspárky. 

 

VYLUČUJÍCÍ VADY: 

 Agresivita nebo přehnaná bázlivost. 

 Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován. 

 Rozbíhavé horní linie tlamy a lebky. 

 Celková depigmentace nosní houby. 

 Výrazně prohnutý nosní hřbet; římský (klenutý) nos. 

 Podkus. 

 Částečná nebo úplná depigmentace očních víček, skvrnité oči, šilhání.  

 Bezocasost, příliš krátký ocas. 

 Srst středně dlouhá, hladká, srst tvořící praporce. 

 Všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny. 

 

Pozn.:  

 Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku. 

 Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být 
použiti k chovu. 
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Doplnění Zápisního řádu 

Čl. 1 

Podmínky zahraničního krytí 

1. Pes musí být chovný v zemi, kde je zapsán v plemenné knize organizací, která je členem FCI; 
dokládá se oboustrannou kopii průkazu původu krycího psa, kde je jasně vyznačeno, že pes je 
chovný v zemi, kde je zapsán, od organizace zastřešené pod FCI. 

2. V případě, že pes je registrován pod plemennou knihou v zemi, kde není požadováno splnění 
podmínek chovnosti pro zařazení do chovu (země musí mít zastřešující organizaci, která je členem 
FCI) - pro krytí takovým psem se požaduje  

a) absolvování výstavy vyššího typu pod záštitou FCI (se zadáváním titulu minimálně CAC) 
s hodnocením výborný nebo velmi dobrý (v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo 
šampionů), dokládá se výstavním posudkem, a současně  

b) vyhodnocení DKK stupněm postižení dle hodnocení FCI nejhůře „C“; dokládá se 
vyhodnocením veterinárního lékaře ze země, v níž je pes registrován, nebo veterinárního 
lékaře specializovaného v ČR pro posuzování dysplazie kyčelního kloubu, přičemž tento 
veterinární lékař specializovaný v ČR pro posuzování dysplazie kyčelního kloubu musí mít 
s CCKČR uzavřenou smlouvu na posuzování dysplazie kyčelního kloubu.  

3. Pes uchovněný v zahraničí, který se dlouhodobě, minimálně po dobu tří měsíců v kalendářním 
roce, zdržuje v ČR, musí vedle podmínek uvedených v bodech 1. a 2. tohoto článku splňovat i 
podmínky pro uchovnění v ČR. 

4. Doklady uvedené v tomto článku předkládá majitel feny spolu se žádankou o krycí list. 

5. V případě zapůjčení psa ze zahraničí ke krytí, musí být splněny stejné podmínky jako při 
zahraničním krytí. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1.  Toto Doplnění Zápisního řádu je účinné okamžikem jeho schválení nejvyšším orgánem spolku. 

2. Toto Doplnění Zápisního řádu bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 25. 6. 2020.  
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Doplnění Zápisního řádu 

Čl. 1 

Podmínky zahraničního krytí 

1. Pes musí být chovný v zemi, kde je zapsán v plemenné knize organizací, která je členem FCI; 
dokládá se oboustrannou kopii průkazu původu krycího psa, kde je jasně vyznačeno, že pes je 
chovný v zemi, kde je zapsán, od organizace zastřešené pod FCI. 

2. V případě, že pes je registrován pod plemennou knihou v zemi, kde není požadováno splnění 
podmínek chovnosti pro zařazení do chovu (země musí mít zastřešující organizaci, která je členem 
FCI) - pro krytí takovým psem se požaduje  

a) absolvování výstavy vyššího typu pod záštitou FCI (se zadáváním titulu minimálně CAC) 
takovým psem s hodnocením výborný nebo velmi dobrý (v mezitřídě, třídě otevřené, 
pracovní, vítězů nebo šampionů), dokládá se výstavním posudkem, nebo  

zápis potomka krycího psa do plemenné knihy organizací, která je členem FCI; dokládá se 
oboustrannou kopií průkazu původu potomka krycího psa  

 a současně  

b) vyhodnocení DKK stupněm postižení dle hodnocení FCI nejhůře „D“; dokládá se 
vyhodnocením veterinárního lékaře ze země, v níž je pes registrován, nebo veterinárního 
lékaře specializovaného v ČR pro posuzování dysplazie kyčelního kloubu, přičemž tento 
specialista KVL musí mít s CCKČR uzavřenou smlouvu na posuzování dysplazie kyčelního 
kloubu.  

3. Doklady uvedené v tomto článku předkládá majitel feny spolu s krycím listem č. 2. 

4. V případě zapůjčení psa ze zahraničí ke krytí, musí být splněny stejné podmínky jako při 
zahraničním krytí. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto Doplnění Zápisního řádu je účinné okamžikem jeho schválení nejvyšším orgánem spolku. 

2. Toto Doplnění Zápisního řádu bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 25. 6. 2020.  

 


