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Zápis z jednání členské schůze 
Cane Corso klub Česká republika, z. s., IČ: 679 83 219, (CCKČR), 

konaného dne 02. 07. 2022 od 15:30 hod,  
místo: Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál – místnost pro 

rozhodčí 
 

1) Zahájení  
Členskou schůzi zahájil RNDr. Evžen Korec, CSc., jakožto předseda CCKČR a člen 
výboru – svolavatele, a konstatoval 
Přítomnost 13 členů klubu, z toho 

0 čestných, 13 řádných, 0 rodinný, 
12 s volebním právem. 
 

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
K dnešnímu dni má CCKČR 76 členů, z toho 

1 čestný, 65 řádných, 10 rodinných, 
z nich 49 s volebním právem. 

 
Volba orgánů členské schůze 
Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů členské schůze: 

návrh předsedy – RNDr. Evžen Korec, CSc. 
návrh sčitatele – Iva Souralová  
návrh zapisovatele – Ing. Jana Králová 
návrh ověřovatele zápisu – Josef Koubíček 

       
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:   12 
   pro:      12 
   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. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2021 
4. Schválení zprávy revizora za rok 2021 
5. Aktuální informace výboru CCKČR 
6. Schválení Doplnění zápisního řádu 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:   12 
   pro:      12 
   proti:      0 
   zdrželo se:     0 

Výsledek hlasování:     SCHVÁLENO 
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3) Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2021 
 
Předseda RNDr. Evžen Korec, CSc. seznámil přítomné se zprávou o činnosti klubu za rok 
2021 a se zprávou o hospodaření klubu a se stavem účetní závěrky za rok 2021 – zpráva 
tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
 
O přijetí zpráv o činnosti a hospodaření klubu za rok 2021 bylo hlasováno takto:  
 
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:    12 
   pro:       12 
   proti:       0 
   zdrželo se:      0 

Výsledek hlasování:      SCHVÁLENO 
 
 
 

4) Schválení zprávy revizora za rok 2021 
 
Přítomní byli seznámeni revizorem p. Josefem Koubíčkem se zprávou revizora za rok 2021 
– zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 
Poté bylo přistoupeno ke schvalování zprávy revizora za rok 2021. 

 
Hlasováno: 

   přítomných voličů celkem:    12 
   pro:       12 
   proti:       0 
   zdrželo se:      0 
 Výsledek hlasování:      SCHVÁLENO  
 
 
 
5) Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu 

 
Přítomní byli seznámeni předsedou klubu s  informacemi, týkajícími se rozšíření podmínek 
chovnosti o povinnost doložit genetický test na DSRA (dentálně-skeletální- retinální 
anomálie).  

 
 
 

6) Schválení Doplnění Zápisního řádu 
 

Výbor na svém dnešním jednání projednal a aktualizoval Podmínky pro uchovnění psů plemene 
Cane corso a to doplněním povinnosti doložení genetického testu na DSRA (dentálně-
skeletální-retinální anomálie). V návaznosti na změnu Podmínek pro uchovnění psů plemene 
Cane corso je nutné zajistit splnění této podmínky tj. provádění genetického testu na DSRA i 
před krytím jedinců Cane corso. Toto je řešeno Doplněním Zápisního řádu. Tento dokument 
schvaluje členská schůze.  
 
 
 
 



Stránka | 3 z celkem 3

Revizor klubu pan Josef Koubíček vznesl návrh úpravy předkládaného dokumentu spočívající 
ve vypuštění bodu 3 v článku 2, ve kterém byla navrhována výjimka v případě zahraničního 
krytí. O Doplnění Zápisního řádu v novém znění s účinností od 01.09.2022, které je uvedeno 
v příloze č. 4 tohoto zápisu, bylo hlasováno s tímto výsledkem:  

Hlasováno: 
přítomných voličů celkem: 12 
pro:   7 
proti:   5 
zdrželo se:   0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

7) Diskuse

8) Závěr
Předseda členské schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a poděkoval všem
za účast a aktivní vystupování.

V Praze dne 2.7.2022 

zapisovatel: ………………………………………… 
Ing. Jana Králová 

ověřovatel zápisu: ………………………………………… 
Josef Koubíček 

předseda členské schůze: ………………………………………… 
RNDr. Evžen Korec, CSc. 



Zpráva o činnosti  

Cane Corso klubu Česká republika, z. s. 

za rok 2021

Za jednání klubu navenek, evidenci a přijímání nových členů, správu klubových financí, správu webu, 

za vedení klubového Facebooku a agendu klubových šampionů zodpovídal předseda klubu a za 

chovatelskou činnost zodpovídala jednatelka Iva Souralová. Na podněty bylo reagováno do 

následujícího pracovního dne po jejich obdržení. Telefonická komunikace s vedením klubu byla možná 

mezi 9 – 17 h v pracovní dny. 

Za řešení podnětů a odpovídání na dotazy zodpovídal předseda klubu a asistentka předsedy. Několik 

kvalifikovaných odpovědí na dotazy připravila jednatelka klubu Iva Souralová. Komunikaci a řešení 

organizačních záležitostí zajišťovala bezplatně asistentka předsedy. 

3.7. 2021 proběhla klubová výstava Cane Corso klubu Česká republika v Klatovech, které se celkově 

zúčastnilo 22 psů z toho 9 psů a 13 fen. Předseda zajistil fotografování profesionální fotografkou, které 

bylo pro klub zcela bezplatné. Výrobce krmiva Polaris zajistil sponzorování kvalitním krmivem pro psy. 

1.10.2021 uspořádal klub Speciální výstavu Cane corso při Světové výstavě psů 2021 v Brně. Zúčastnilo 

se 15 jedinců z toho 6 psů a 9 fen. Výstavy se zúčastnili psi z Česka, Německa, Slovenska a Turecka. 

Předseda klubu zajistil fotografování výstavy fotografkou, které bylo pro klub bezplatné. Výrobce 

krmiva Polaris tuto výstavu štědře dotoval kvalitním krmivem pro psy.  

Klub vydal Klubovou ročenku Cane Corso klubu Česká republika za rok 2021. Koncept klubové ročenky 

zajistil tým předsedy klubu a s přípravou ročenky pomohla i členka výboru Lucie Mikysková. Grafickou 

úpravu zajistil pro klub bezplatně IT manažer Josef Kalvas ze společnosti Ekospol. 

V roce 2021 došlo k navýšení členské základny o 15 řádných členů, kdy k 1.1.2021 bylo v klubu 

přihlášeno celkem 48 řádných členů a k 31.12.2021 bylo v klubu přihlášeno celkem 58 řádných členů 

Chovatelskou činnost zajišťovala jednatelka klubu Iva Souralová, která vydala celkem 14 krycích listů a 

uchovnila celkem 13 psů a fen. V rámci klubu byly zorganizovány 2 bonitace, kterých se zúčastnilo 

celkem 13 psů a fen. Za výbor provedla kontrolu jedné bonitace jednatelka Iva Souralová a druhé 

předseda klubu. 



Zpráva o hospodaření  

Cane Corso klubu Česká republika, z. s.  

za rok 2021 

 
 

Stav financí ke dni 1.1.2021 činil:                                     81 194,02 Kč 
__________________________________________________________________________________ 
 Příjmy za rok 2021: 

31 250,00 Kč  příspěvky členů klubu 
15 400,00 Kč úhrada za klubovou výstavu 3.7. 2021 Klatovy 
27 513,92 Kč  úhrada za speciální výstavu 1.10. 2021 Brno  
  1 500,00 Kč vrácení příspěvků ČMKU 
15 000,00 Kč příspěvek ČMKU na činnost klubu 
  1 480,00 Kč z odvodů plemenné knihy ČMKU za provedené služby 
  4 763,00 Kč  z agendy chovu (uchovnění, krycí listy) 
  7 800,00 Kč  za bonitaci a cestovní náhrady rozhodčího 

                                 28,36 Kč připsané úroky na běžném účtu 
     

____________________________________________________ 
Příjmy celkem:   104 735,28 Kč  
 

 
 Výdaje za rok 2021: 

5 647,00 Kč  náklady na tisk ročenek 2021 (+ poštovné)  
3 375,00 Kč  medaile a štítky na poháry na klubovou výstavu Klatovy 3.7.2021 
5 000,00 Kč posouzení klubové výstavy Klatovy 3.7.2021 
   100,00 Kč využití softwaru dogoffice.cz na klubovou výstavu Klatovy 3.7.2021 
2 932,00 Kč  medaile a štítky na poháry na speciální výstavu Brno 1.10.2021 

16 000,00 Kč  pronájem výstavních prostor na speciální výstavu Brno 1.10.2021 
  2 700,00 Kč posouzení speciální výstavy 1.10.2021 Brno včetně následné bonitace 
     100,00 Kč využití softwaru dogoffice.cz na speciální výstavu Brno 1.10.2021 

1 500,00 Kč  členské příspěvky ČMKU 
     350,90 Kč doména 
  1 850,00 Kč bankovní poplatky na běžném účtu 
  3 700,00 Kč bonitace 23.1.2021, cestovní náhrady rozhodčího 
     600,00 Kč  pronájem areálu na bonitaci 23.1.2021 

____________________________________________________ 
Výdaje celkem:  43 854,90 Kč  

 
__________________________________________________________________________________ 
V roce 2021 se hospodařilo s kladným výsledkem:  60 880,38 Kč 
Hospodářský výsledek 2020:    20 233,15 Kč  
Hospodářský výsledek 2019:    17 330,04 Kč 
Hospodářský výsledek 2018:       -13 905,84 Kč 
Hospodářský výsledek 2017:      -59 064,33 Kč 
 
Stav financí ke dni 31.12.2021 činil:                 142 074,40 Kč 
 
 
 
Ke dni 31.12.2021 nejsou evidovány žádné neuhrazené závazky a žádné neuhrazené pohledávky. 
 



Zpráva revizora Cane Corso klubu Česká republika z.s. za rok 2021 

 

 

Stav financí ke dni 31. 12. 2021 činil Kč 142 074,- . V roce 2021 se tedy hospodařilo 

s kladným výsledkem Kč 60 880,38. Fyzická kontrola nebyla provedena, revizor 

vychází z finanční zprávy zaslané předsedou klubu, ze které vyplývá, že největším 

příjmem byly členské příspěvky ve výši  Kč 31 250,-  a dále pak příspěvek ČMKU na 

činnost klubu ve výši Kč 15 000,-. Ze zprávy dále vyplývá, že všechny akce pořádané 

klubem skončily kladným výsledkem.  

 

Čerpání rozpočtu v roce 2021 odpovídá schváleným akcím zaznamenaným ve zprávě 

o činnosti. 

 

Evidence členské základny byla vedena řádně. Došlo také k lehkému navýšení 

členské základny, kub eviduje k 31. 12. 2021 58 řádných členů oproti 48 v roce 2020. 

 

Bylo vydáno celkem 14 krycích listů a klub eviduje 9 vrhů v roce 2021. V roce 2021 

bylo dle zprávy o činnosti uchovněno celkem 13 jedinců. V přehledu uchovněných 

psů na klubovém emailu je uvedeno pouze 11 psů (8 s bonitačním a 3 s výstavním 

posudkem). Revizor doporučuje doplnit agendu. 

 

Výbor má pět členů. V roce 2021 se sešel 3 krát. Další komunikace mezi členy 

výboru probíhá na klubovém emailu a výborovém chatu. V roce 2021 proběhly také  

2 členské schůze. Zápisy ze schůzí jsou k dispozici na klubových stránkách. 

 

Vyřízení podnětů a odpovídání na dotazy je dostatečně rychlé. Revizor navrhuje 

(stejně jako v loňském roce), aby do povinností vyplývajících z činnosti klubu byli 

více zapojeni další členové výboru. 

 

V roce 2021 revizor neobdržel žádný písemný podnět, který by vedl zahájení 

revizního řízení. 

 

 

Revizor doporučuje schválit hospodaření v roce 2021 jako řádné. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Josef Koubíček 

                                                                                        revizor CCKČR 
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Doplnění Zápisního řádu 
 
 

Čl. 1 
Krytí jedinců uchovněných v České republice 

 
1. Krýt jedincem uchovněným v České republice lze za podmínek stanovených v Zápisním řádu 

Českomoravské kynologické unie, pokud současně takový jedinec před vlastním krytím splňuje 
podmínku č. 5 (genetický test na DSRA) uvedenou v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu. 
 

2. Doklady o splnění podmínky, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku předkládá majitel feny 
spolu s krycím listem č. 2. 

 
Čl. 2 

Zahraniční krytí 
 
1. Krýt zahraničním psem lze, pouze pokud tento pes před vlastním krytím splňuje všechny podmínky 

uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu, vyjma podmínky č. 4 (DNA profil), která 
splněna být nemusí. 
 

2. Doklady o splnění podmínek, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku předkládá majitel feny 
spolu s krycím listem č. 2. 

 
 

 
 

Čl. 3 
Zapůjčení zahraničního chovného jedince 

 
1. Užít k chovu lze zapůjčeného zahraničního jedince, pouze pokud tento jedinec před vlastním krytím 

splňuje všechny podmínky uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu. 
 

2. Zapůjčení se dokládá smlouvou mezi majitelem a tím, kdo si psa zapůjčil. V případě, že tato 
smlouva není v českém jazyce, je nutné současně doložit úřední překlad této smlouvy. V této 
smlouvě musí být přesně stanoveny podmínky zapůjčení a využití tohoto jedince. 
 

3. Doklady o splnění podmínek, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku a smlouvu uvedenou 
v odstavci 2. tohoto článku předkládá majitel feny spolu s krycím listem č. 2. 

 
 
 

Čl. 4 
Uznání chovnosti importovaných jedinců 

 
1. Uznat zahraniční chovnost importovaných jedinců Klubem lze, pouze pokud tento jedinec splňuje 

podmínky č. 1 až 4 uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu. 
 
2. Doklady uvedené v tomto článku předkládá majitel importovaného jedince spolu s žádostí o uznání 

zahraniční chovnosti. 
 

3. V případě importu již chovného jedince ze zahraničí a uznání zahraniční chovnosti Klubem dle 
tohoto článku provede jednatel Klubu do průkazu původu daného jedince jím podepsaný zápis 
„uznána zahraniční chovnost“, aby mohla být řádně provedena přeregistrace do rejstříku chovných 
jedinců ČMKU. Pro krytí jedince, u něhož byla uznána zahraniční chovnost a byl přeregistrován do 
rejstříku chovných jedinců ČMKU platí podmínky uvedené v článku 1 tohoto Doplnění zápisního 
řádu. 
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4. Podle podmínek tohoto článku nelze uznat chovnost u reimportovaných jedinců. 
 
  

Čl. 5 
Podmínky a doklady o jejich splnění 

 
1. Jedinec musí být chovný v zemi (dále v tomto článku jen „Chovná země“), kde je zapsán 

v plemenné knize organizací, která je členem FCI; dokládá se oboustrannou kopií průkazu původu 
jedince, kde je jasně od organizace zastřešené pod FCI vyznačeno, že jedinec je chovný v Chovné 
zemi. 
 

2. V případě, že v Chovné zemi není požadováno splnění podmínek chovnosti pro zařazení do chovu, 
požaduje se pro jedince i 

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

b) zápis potomka jedince do plemenné knihy organizací, která je členem FCI; dokládá se 
oboustrannou kopií průkazu původu potomka jedince.  

 
3. Jedinec musí splňovat podmínky dysplazie kyčelního kloubu stanovené Klubem pro uchovnění 

v Podmínkách pro uchovnění psů plemene Cane Corso; dokládá se vyhodnocením DKK 
provedeným veterinárním lékařem specializovaným v ČR pro posuzování DKK, s nímž má Klub 
uzavřenou smlouvu na posuzování DKK, nebo veterinárním lékařem ze země, v níž je jedinec 
uchovněn.  
 

4. Jedinec musí mít zpracován DNA profil dle normy ISAG2006 a novější. DNA profil musí být 
zpracován akreditovanou laboratoří, která má s Klubem uzavřenou smlouvu na zpracování DNA 
profilů. Odběr vzorků pro vyhotovení DNA profilu a odeslání do akreditované laboratoře může 
provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný veterinární lékař (viz 
předpisy KVL) nebo přímo akreditovaná laboratoř, která má s klubem uzavřenou smlouvu na 
zpracování DNA profilů. Osoba provádějící odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla 
čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který je zasílán společně se vzorkem; dokládá se 
laboratorním vyhodnocením akreditované laboratoře. 
 

5. Alespoň jeden z obou jedinců, u nichž dochází ke krytí, musí mít vyhotovený genetický test na 
DSRA (dentálně-skeletální-retinální anomálie) s negativním výsledkem na zmutovaný gen 
způsobující toto onemocnění, tzn., že tento jedinec je dominantním homozygotem, nesoucím obě 
původní, nezmutované alely.  
Genetický test na DSRA musí být zpracován laboratoří společnosti Genomia nebo společnosti 
LABOKLIN. Odběr vzorků pro vyhotovení genetického testu na DSRA jedince a odeslání do 
laboratoře může provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný 
veterinární lékař (viz předpisy KVL) nebo přímo daná laboratoř provádějící test. Osoba provádějící 
odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který 
je zasílán společně se vzorkem. 

 
Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 
1. Toto Doplnění Zápisního řádu je účinné dnem 1.9.2022. Dnem účinnosti tohoto Doplnění Zápisního 

řádu pozbývají účinnosti všechna dosavadní znění Doplnění Zápisního řádu. 
2. Toto Doplnění Zápisního řádu bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 2.7.2022. 
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