Zápis ze 3. schůze výboru Českého křeččího klubu
Datum a místo konání: 11.03.2020, Praha
Přítomní:
Lucie Bláhová – předsedkyně výboru
Joanna Svačinová – pokladník
Nepřítomní:
Barbora Kohoutová – místopředsedkyně výboru, bez omluvy
Po prezenci byl předsedkyní výboru předložen program výborové schůze v následující podobě:
1. Zahájení výborové schůze.
2. Volba předsedajícího a zapisovatele.
3. Schválení programu výborové schůze.
4. Čtení zápisu z předchozí výborové schůze.
5. Schválení změny Stanov, Etického kodexu a Výstavního řádu.
6. Sepsání a podepsání dokumentů umožňující zápis změn v rejstříkovém soudu.
7. Vytvoření nových dokumentů, směrnic či řádů – zejména Směrnice pro registraci
chovatelských stanic. Dále dle návrhu konkrétního člena výboru.
8. Domluva o plánovaných akcích pro rok 2020, případně i 2021 - zejména způsob plánování,
oslovení sponzorů, organizace a logistika.
9. Diskuze.
10. Závěr.

1.

Zahájení výborové schůze
Schůze byla zahájena ve 13:40 po několika bezúspěšných pokusech o kontaktování
místopředsedkyně výboru – Barbory Kohoutové ze strany jak předsedkyně, tak pokladníka,
pro vysvětlení nepřítomnosti bez předchozí omluvy.

2.

Volba předsedajícího a zapisovatele
Předsedajícím byla zvolena Lucie Bláhová, zapisovatelem byla zvolena Joanna Svačinová. Bylo
konstatováno, že vzhledem k nadpoloviční většině přítomných členu je schůze dle dosud
platných stanov usnášeníschopná.

3.

Schválení programu výborové schůze
Předložený program výborové schůze byl schválen.

4.

Čtení zápisu z předchozí výborové schůze
Proběhlo čtení zápisu z předchozí schůze výboru, která se konala 13. 12. 2019:
ad 1) nevztahuje se

ad 2) Předání pokladny a agendy: Většina hotovosti z pokladny (7000 Kč) byla převedena na
nový klubový účet.
ad 3) Dořešení chybného předání cen na výstavě: náhradní ceny pořízeny, předání zatím
neproběhlo.
ad 4) Sídlo: vyřešeno
ad 5) Bankovní účet: zřízen, údaje na webu opraveny.
ad 6) Stanovy: změny byly zaneseny.
ad 7) Etický kodex: návrhy změn sepsány – budou oznámeny členům.
ad 8) Web: zřízená a uhrazena doména krecciklub.cz s hostingem u wedos.
ad 9) Mail: zřízen mail info@krecciklub.cz, prozatím do spuštění nového webu funguje mail
ceskykrecciklub@seznam.cz
ad 10)Facebook: vyřízeno spojení 3 stránek s názvem český křeččí klub
ad 11)Obecné dotazy zasílané mailem: splněno, výbor odpovídá na převážnou většinu mailů
do 24 hodin.
ad 12) Schvalovaní průkazů původu, databáze křečků, registrace vrhů: stále v řešení
ad 13) Změna vzhledu průkazu původu: stále v řešení
ad 14) Přijímaní nových členů: text přihlášky sepsán, dotazník sepsán, formule GDPR přidána
ad 15) Přijímání bývalých členů: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 16) Zápisné: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 17) Zkušební doba pro nové členy: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 18) Evidence vrhů pro rok 2020: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 19) Členské příspěvky od roku 2021: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na
stránkách
ad 20) Přijímání mladistvých členů: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 21) Web – obsah: výbor pracuje na obsahu webových stránek. Budou zveřejněny
v neúplné podobě, bude probíhat systematická dostavba.
ad 22) Výstavní podmínky: revize proběhla
ad 23) Řád chovatelských stanic: v řešení
ad 24) Výstavy 2020: naplánované, podrobnosti v řešení
ad 25) Rodinné členství: platí navržená pravidla – nutno zveřejnit na stránkách
ad 26) Posuzovatelé: v řešení, probíhají jednání o školeních vedených stávajícími
posuzovatelkami, dále se řeší posuzovatelský řád
ad 27) Ostatní: návrh na zavedení jednotných přepravek byl pro tento rok zamítnut.
5.

Schválení změny Stanov, Etického kodexu a Výstavního řádu.

S ohledem na členy, kteří se nemohou osobně dostavit na členské schůze, ale chtěli by se podílet na
chodu klubu, byla do stanov přidána možnost hlasování „per rollam“ (elektronicky). Díky tomu budou
mít možnost vyjádřit se ke každému usnesení všichni členové.
Konečná podoba stanov byla schválena dne 11.3.2020 s platností od 15.3.2020.
Etický kodex byl schválen dne 11.3.2020 s platností od 15.3.2020
Výstavní řád byl schválen dne 11.3.2020 s platností od 15.3.2020

Byla schválena konečná podoba nové přihlášky, přihlašování bude zprovozněno nejpozději do konce
tohoto týdne (do 15.3.2020).
6.

Sepsání a podepsání dokumentů umožňujících zápis změn v rejstříkovém soudu

Výbor nemůže provést zápis změn do rejstříkového soudu, protože k připraveným dokumentům
(stanovy, zápis ze schůze, na níž byl výbor zvolen, plné moci od členů, prohlášení vlastníka
nemovitosti s umístěním sídla) je vyžadováno také čestné prohlášení člena orgánu spolku s ověřeným
vlastnoručním podpisem. V současné době přes veškerou snahu nelze zajistit všechna čestná
prohlášení.
7.

Vytvoření nových dokumentů, směrnic či řádů – zejména Směrnice pro registraci
chovatelských stanic. Dále dle návrhu konkrétního člena výboru.

Bylo rozhodnuto o sepsání mimo výborovou schůzi, o konečné podobě se rozhodne na další výborové
schůzi.
8.

Domluva o plánovaných akcích pro rok 2020, případně i 2021 - zejména způsob plánování,
oslovení sponzorů, organizace a logistika.

V souvislosti s plánovanou dubnovou výstavou jsme se v průběhu výborové schůze dohodli
telefonicky s manažerkou veletrhu FOR PETS, Mgr. Alenou Vrátnou, že veškeré podrobnosti budeme
řešit mailem, popřípadě telefonicky nejpozději do pondělí 16.3.2020. Výbor nejpozději do 15.3. 2020
rozhodne o požadavcích na zapůjčení zařizovacích předmětů na veletrh.
Výbor připraví návrhy propagačních předmětů, které jsou nezbytné pro propagaci Českého křeččího
klubu v průběhu veletrhu.
1. Speciální výstava se bude konat v termínu 18.4.2020, popřípadě v náhradním termínu 9.5.2020
s ohledem na aktuální rozhodnutí Bezpečnostní rády státu týkající se pandemie. Posuzování na této
výstavě přislíbily: Jana Svobodová (křeček syrský pet), Mgr Markéta Fleková (křeček syrský standard)
a Viera Kovaříková (křečík džungarský obě kategorie).
Podzimní výstava by se měla konat 17.10.2020 ve vodárenské věži na Letné, čekáme na vyjádření
ohledně konkrétní cenové nabídky. Pro rok 2021 osloven Toulcův dvůr pro pořádání 15. jubilejní
výstavy s termínem 25.9 nebo 16.10. 2021. Bližší informace budou po 14.3.2020.
9.

Diskuze
a) Na řádně svolanou členskou schůzi s předem dohodnutým termínem (na FB skupině výboru
ČKK), který vyhovoval všem členům výboru, nedorazila bez omluvy místopředsedkyně
Barbora Kohoutová. Přes opakovanou snahu ji kontaktovat jak telefonicky, tak
prostřednictvím sms, se neozvala žádné ze zbývajících členek výboru až do ukončení členské
schůze. Opakované snahy o kontakt členek výboru s místopředsedkyní, zejména kvůli účasti
ČKK na veletrhu FOR PETS, kterou osobně dojednávala s manažerkou tohoto veletrhu,
probíhají bezvýsledně již od 26. února. Vzhledem k nemožnosti získat potřebné informace od
Barbory, předsedkyně telefonicky kontaktovala manažerku veletrhu, od které zjistila, že

Barbora přestala komunikovat i s ní. Na FB skupině výboru ČKK místopředsedkyně příspěvky
prokazatelně čte (dle oznámení FB, že příspěvek byl přečten všemi členy skupiny), ale
neodpovídá. Vzhledem k popsaným skutečnostem a vzhledem k tomu, že bez účasti všech
členů výboru není možné provést zápis u rejstříkového soudu, bylo rozhodnuto o dalším
kontaktování místopředsedkyně, a to jak prostřednictvím mailu, tak FB skupiny. Barbora má
kdykoliv možnost se ke všemu vyjádřit a věříme, že tak učiní. O dalším postupu bude
rozhodnuto na základě vyjádření místopředsedkyně Barbory Kohoutové.
b) členové výboru připraví požadavky na reklamní materiály (letáky apod.) pro BP Copy
Sokolovská 76, Praha. Společnost nám přislíbila zvýhodněnou cenovou pro tiskoviny ČKK.
Členové výboru se na všech projednávaných bodech jednomyslně shodli.
Schůze byla ukončena v 16.30.
zapsala: Joanna Svačinová
V Praze, dne 11.03.2020

