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Zápis z jednání členské schůze 

Cane Corso klub Česká republika, z. s., IČ: 679 83 219, (CCKČR), 
konané dne 3. 7. 2021,  

místo: Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál 
 

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, 11 řádných, 0 rodinný, 

7 s volebním právem. 

 

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

K dnešnímu dni má CCKČR 60 členů, z toho 

1 čestný, 52 řádných, 7 rodinných, 

z nich 31 s volebním právem. 

   

 

1) Volba orgánů členské schůze 

Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů členské schůze: 

návrh předsedy – RNDr. Evžen Korec, CSc. 

návrh sčitatele – Denis Gacek 

návrh zapisovatele – Jana Králová 

návrh ověřovatele zápisu – Martina Orságová 

       

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

 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 2020 

4. Schválení zprávy revizora za rok 2020 

5. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2020 

6. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

a) Mimořádná speciální výstava cane corso při Světové výstavě psů 1. 10. 2021 v 

Brně 

b) Světové setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů 1. 

10. 2021 v Brně  
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7. Návrh ČMKU na změnu zápisního řádu v tom smyslu, aby bylo možné častější krytí 

fen 

8. Diskuse + Možnost uznání chovnosti získané v zahraničí pod hlavičkou FCI Cane 

Corso klubem ČR 

9. Závěr 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO  

 

 

3) Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2020 

 

Přítomní byli seznámeni RNDr. Evženem Korcem, CSc., předsedou, se zprávou o činnosti 

klubu 2020 a se zprávou o hospodaření klubu za rok 2020 – zprávy tvoří přílohu č. 2 tohoto 

zápisu. 

 

 

4) Schválení zprávy revizora za rok 2020 

 

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

2020 – zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

Poté přistoupeno ke schválení zprávy revizora za rok 2020. 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0  

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

5) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2020 

 

Poté bylo přistoupeno ke schválení zprávy o činnosti a hospodaření klubu za rok 2020. 

Zprávy tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování:  SCHVÁLENO  

 

 

6) Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

 

Přítomní byli seznámeni předsedou CCKČR s  informacemi, týkajícími se: 

a) mimořádné speciální výstavy cane corso při Světové výstavě psů 1. 10. 2021 v 

Brně 
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b) světového setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů 1. 

10. 2021 v Brně. Při organizaci setkání pomohou předsedovi členové výboru a 

pan Krbec.  

 

7) Návrh ČMKU na změnu zápisního řádu v tom smyslu, aby bylo možné častější 

krytí fen.  

Předseda klubu sdělil stanovisko výboru v tom smyslu, aby zůstal zachován současný 

stav, tj. možnost pouze jednoho vrhu za kalendářní rok.  Výbor doporučuje návrh 

častějšího krytí fen odmítnout.    

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

8) Diskuse 

 

a) Z diskuze vyplynul závěr připravit doplnění legislativy klubu tak, aby vytvoření 

genetického profilu psa bylo podmínkou uchovnění.  Návrh připraví výbor a předloží 

členům klubu k vyjádření.  Hlasování o tomto návrhu proběhne na příští členské schůzi. 

Předběžný termín 1. 10. 2021 v Brně při Světové výstavě.  

 

 Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

b) Z diskuze vyplynul závěr, že bude zvážena možnost akceptování chovnosti pod 

hlavičkou FCI Cane Corso klubem ČR s výjimkou reimportu. Stanovisko připraví 

výbor do konce července 2021 a o tomto bodu bude hlasováno na příští členské 

schůzi.   

 

 Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

Poznámka:  Paní Biernatová navrhla, že se pokusí sehnat dotace pro Cane Corso klub ČR.  

   

9) Závěr 

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

za účast a aktivní vystupování. 

 














