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Zápis z jednání výboru 

Cane Corso klub Česká republika, z. s. (CCKČR) 
konaného dne 14. 10. 2021 v 17.30 hod,  

místo: sídlo CCKČR 
Přítomní: 

Evžen Korec 

Martina Orságová  

Iva Souralová 

 

Zahájení a návrh programu: 

 

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

1. Příprava členské schůze 

2. Projednání kandidátů na uvolněné místo člena výboru a kooptace člena výboru 

3. Změna Podmínek pro uchovnění psů plemene Cane corso  - doložení DNA profilu jako 

nové podmínky chovnosti 

4. Diskuse  

Změna Zápisního řádu Cane Corso klubu Česká republika  

a) doložení DNA profilu jako nové podmínky zahraničního krytí 

b) stanovení podmínek uznání chovnosti importovaných jedinců 

5. Závěr 

Hlasováno: 

  pro:  3 

  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. Projednání kandidátů na uvolněné místo člena výboru  

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

klubu ke kandidatuře do voleb do výboru CCKČR. Zájem o členství ve výboru projevila sl. 

Lucie Mikysková a p. Pavel Krbec. Na základě dosavadní činnosti současně předseda CCKČR 

navrhuje do výboru kooptovat sl. Lucii Mikyskovou. 

O kooptaci je hlasováno členy výboru takto: 

Hlasováno: 

  pro:  3 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

Tímto okamžikem je Lucie Mikysková, nar. 23.5.1993, členkou výboru a výbor má 5 členů. 

 

 

3. Změna Podmínek pro uchovnění psů plemene Cane corso  - doložení DNA profilu 

jako nové podmínky chovnosti 
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Předseda spolku na základě podnětů p. Josefa Koubíčka zajistil přípravu změny Podmínek pro 

uchovnění psů plemene Cane corso spočívající v povinnosti doložení DNA profilu jako nové 

podmínky chovnosti. Tato nová podmínka je zásadním přínosem pro rozvoj plemene Cane 

corso. A to i přesto, že zajištění DNA profilu bude pro výbor znamenat nutnost zajistit novými 

smlouvami laboratoř, která pro CCKČR bude DNA profil stanovovat. Taková laboratoř, po 

zvážení všech okolností, podmínek a garancí, bude zasmluvněna se společností Genomia s.r.o. 

Pro členy klubu toto pak bude znamenat finanční náklad na odběr vzorku a na vlastní stanovení 

DNA profilu, avšak na základě předpokládané spolupráce se podařilo dohodnout 10% slevu. 

Jelikož se jedná o zásadní doplnění podmínek uchovnění, navrhuje se účinnost od 1.1.2022. 

Návrh aktualizovaných Podmínek pro uchovnění psů plemene Cane corso tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu a je oněm hlasováno takto: 

Hlasováno: 

  pro:  3 

  proti:  0 

  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

4. Diskuse 

Změna Zápisního řádu Cane Corso klubu Česká republika 

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 však schvaluje členská schůze a proto výbor projednal 

pouze aktualizovaný text Doplnění Zápisního řádu s tím, že při následné členské schůzi 

budou jeho členové aktivně vystupovat, aby byl v aktualizovaném znění členskou schůzí 

schválen a byl tak v souladu s aktualizovanými Podmínkami pro uchovnění psů plemene 

Cane corso. 

 

5. Závěr 

Program jednání byl vyčerpán a toto jednání bylo ukončeno. 

 

Podpisy přítomných členů výboru: 

 

Evžen Korec  …………………………………….. 

Martina Orságová …………………………………….. 

Iva Souralová  ……………………………………..  

 


