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Zápis z jednání členské schůze 

Cane Corso klub Česká republika, z. s., IČ: 679 83 219, (CCKČR), 
konané dne 14. 10. 2021 v 18.00 hod,  

místo: sídlo CCKČR 
 

1) Zahájení  

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

výboru – svolavatele, a konstatoval 

přítomnost 10 členů klubu, z toho 

0 čestných, 10 řádných, 0 rodinný, 

7 s volebním právem. 

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

K dnešnímu dni má CCKČR 67 členů, z toho 

1 čestný, 58 řádných, 8 rodinných, 

z nich 40 s volebním právem. 

 

 

Volba orgánů členské schůze 

Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů členské schůze: 

návrh předsedy – RNDr. Evžen Korec, CSc. 

návrh sčitatele  - Josef Koubíček 

návrh zapisovatele – Ing. Jana Králová 

návrh ověřovatele zápisu – Pavel Krbec 

       

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: 

 

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze 

2. Schválení programu členské schůze 

3. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

- rozšíření podmínek uchovnění 

- kooptace člena výboru 

4. Schválení Doplnění Zápisního řádu 

5. Volba člena výboru 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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3) Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

 

Přítomní seznámeni předsedou CCKČR s  informacemi, týkajícími se: 

a) od 1.1.2022 rozšíření podmínek chovnosti o povinnost doložit DNA profil 

uchovňovaného jedince a zajišťování stanovování DNA profilu v laboratoři 

společnosti Genomia, s níž bude v následujících dnech uzavřena příslušná 

smlouva, která členům klubu zajišťuje 10% slevu. 

b) kooptace Lucie Mikyskové za člena výboru na jednání výboru konaném před 

touto členskou schůzí 

 

4) Schválení Doplnění Zápisního řádu 

 

Výbor na svém dnešním jednání projednal podněty p. Josefa Koubíčka a aktualizoval Podmínky 

pro uchovnění psů plemene Cane corso a to doplněním povinnosti doložení DNA profilu jako 

nové podmínky chovnosti. V návaznosti na schválenou změnu Podmínek pro uchovnění psů 

plemene Cane corso je nutné zajistit splnění nově doplněné podmínky DNA profilu i při 

zahraničním krytí a krytí importovanými jedinci. Toto je řešeno zápisním řádem CCKČR, 

respektive Doplněním Zápisního řádu. Tento dokument schvaluje členská schůze. Návrh 

aktualizovaného Doplnění Zápisního řádu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je oněm hlasováno 

takto: 

Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem: 7 

   pro: 7 

   proti: 0 

   zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

 

5) Volba člena výboru 

 

Z důvodů rezignace p. Denise Gacka na funkci člena výboru CCKČR byli osloveni členové 

klubu ke kandidatuře do voleb do výboru CCKČR. 

K tomuto okamžiku se přihlásili dva kandidáti do volby uvolněného místa člena výboru a 

to paní Lucie Mikysková a pan Pavel Krbec. 

Předseda členské schůze však při projednávání tohoto bodu konstatoval, že pro volbu do 

výboru CCKČR je nutné schválení hlasy alespoň 35% všech řádných členů Klubu, kteří 

mají právo hlasovat na členské schůzi, což je v současném okamžiku minimálně 14 hlasů. 

Bohužel však nyní je na schůzi přítomno pouze sedm řádných členů, kteří mají právo 

hlasovat na členské schůzi, nelze o tomto bodu na této členské schůzi rozhodovat 

 

 

6) Diskuse 

 Připomenutí úspěchů chovatelské stanice Atison na Světové výstavě 2021 v Brně,  

 do ročenky 2021 dát podmínky chovnosti, rozhovor nebo článek s paní Ladou 

Sedlákovou (psí škola Dameal), 

 diskutovány možnosti reakcí na FB příspěvky poškozující zájmy klubu, případně 

zda vyloučit takové přispěvatele, 

 zvážit zveřejňování klubových dokumentů a pozvánek na FB.  
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7) Závěr 

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

za účast a aktivní vystupování. 

 

 

V Praze dne 14. 10. 2021 

 

 

zapisovatel:     ………………………………………… 

   

 

 

ověřovatel zápisu:    ………………………………………… 

 

 

 

předseda členské schůze: ………………………………………… 

RNDr. Evžen Korec, CSc. 


