
Zápis z 2. schůze výboru Českého křeččího klubu 

Datum a místo konání: 13.12.2019, Praha  

Přítomní:  

1 Veronika Brunhoferová – za předchozí výbor ČKK, přítomná při projednávání bodů 1 až 3. 

2. Lucie Bláhová – předsedkyně výboru 

3. Barbora Kohoutová – místopředsedkyně výboru 

4. Joanna Svačinová – pokladník 

 

1. Proběhlo čtení zápisu z předchozí schůze výboru, která se konala 31. 08. 2019.  

2. Předání pokladny a agendy (přihlášky na výstavu 2019, faktury z výstavy, platby členů)  

Předala Veronika Brunhoferová, převzala Joanna Svačinová. Stav pokladny: 10 843 Kč. 

Výbor rozhodl, že se hotovost převede na účet klubu. 

 

3. Dořešení chybného předání cen na výstavě: výbor schválil návrh, že se pro osobu poškozenou 

chybným předaním cen na výstavě pořídí náhradní cena a dodatečně předá. 

 

4. Sídlo 

– v řešení, návrhy: Kamenice nad Lipou nebo Květnice 

 

5. Bankovní účet  

– zřízen – majitel J. Svačinová, číslo účtu – 1364085046/3030. Je nutné co nejdříve opravit čísla 

účtu na webu (stránky kontakty a příjem členů). 

 

6. Stanovy 

Výbor rozhodl o změně ve stanovách 

- v Čl. I se odstraní text: anglický ekvivalent názvu spolku je "Czech Hamster Club" a dánský 

ekvivalent názvu spolku je "Tjekkisk Hamster Klub" 

- v Čl. IV, bod 3b – se doplní text: zejména etický kodex 

 

7. Etický kodex  

– návrhy změn budou sepsány jednotlivými členy výboru a schváleny po konzultaci. Jakmile budou 

připraveny, budou členům oznámeny, aby se ke změnám mohli vyjádřit. 

 

8. Web  

– název domény: krecciklub.cz, hosting – wedos, zařídí Barbora Kohoutová 

 

9. Mail 

– jeden, info@krecciklub.cz, členové výboru budou mít své složky. 

 

mailto:info@krecciklub.cz


10. Facebook  

– na FB existují 3 stránky Český křeččí klub, je nutné je spojit – je třeba oslovit správce těchto 

dodatečných stránek. 

 

11.  Obecné dotazy zasílané mailem  

– odpovídat co nejdříve je to možné. Pokud člen výboru nemůže na mail odpovědět, ponechá jej 

jako nepřečtený. 

 

12.  Schvalovaní průkazů původu, databáze křečků, registrace vrhů  

– rozhodnuto o zavedení od roku 2021. Nutno schválit systém registračních čísel tak, aby na 

základě daného čísla byla rozlišitelná CHS, pohlaví křečka, rok a měsíc narození. Konečná podoba 

v řešení. 

 

13. Změna vzhledu průkazu původu  

– návrh do půl roku, bude schválen po konzultaci s členy výboru. 

 

14. Přijímaní nových členů  

– je nutné změnit text přihlášky, sepsat jednotný dotazník, do 1. měsíce od přijetí přihlášky bude 

rozhodnuto o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o členství, v přihlášce bude nově také formule 

GDPR. 

 

15. Přijímání bývalých členů  

– nebude řešeno automaticky, po uplynutí 1 roku od ukončení členství bývalý člen bude muset 

opět podstoupit přijímací řízení + uhradit zápisné. Změna názvu chovatelské stanice při 

opětovném přijetí není povolená. 

 

16.  Zápisné  

– ode dneška platí jednorázové zápisné 100 CZK, pro každého přijatého nového a bývalého člena. 

 

17.  Zkušební doba pro nové členy  

– od roku 2020 pro nové členy platí zkušební doba (první 3 vrhy – musí poslat PP a počkat na 

schválení, poté se stává řádným členem. 

 

18.  Evidence vrhů pro rok 2020  

– Každý člen bude mít povinnost jednou ročně do 31.1.2021 poslat tabulku odchovaných vrhů za 

rok 2020. 

 

19. Členské příspěvky od roku 2021  

– bylo rozhodnuto o změně výše členských příspěvků na 400 Kč. 

 

20. Přijímání mladistvých členů  

– od 12 let pouze rodinné členství, od 15 let se souhlasem zákonného zástupce. Přihláška 

podepsaná rodičem, u členů do 15 let povinná evidence všech vrhů. 

 

21. Web  



– propagační materiály pro chovatele v podobě Dodatku k etickému kodexu, možnost zveřejnění 

článků od členů. 

 

22. Výstavní podmínky  

– proběhne revize výstavních podmínek. 

 

23. Řád chovatelských stanic  

– nutno zřídit. 

 

24. Výstavy 2020  

– říjen 2020 mezinárodní ve Vodárenské věži, případně klubová výstava v jarním termínu (březen 

nebo duben). 

 

25. Rodinné členství  

– první člen plný poplatek, další poloviční. Každý člen bude mít vlastní členské číslo. Mladiství 

členové po dovršení věku 15 let mohou založit vlastní CHS s jiným názvem než původní rodinná 

stanice, zaplatí zápisné. 

  

26. Posuzovatelé  

– revidovat posuzovatelský řad, oslovit stávající posuzovatelky a udělat školení – Markéta Fleková, 

Jana Svobodová, Veronika Brunhoferová. 

 

27. Ostatní  

– návrh na jednotné přepravky na výstavu – v řešení. 

 

Členové výboru se na všech těchto bodech jednomyslně shodli. 

 

zapsala: Joanna Svačinová 

V Praze, dne 13. 12. 2019 

 

 

 

 

 


