
Zápis ze 4. mimořádné schůze výboru Českého křeččího klubu 

Datum a místo konání: 19.03.2020, Praha 

 

 

Přítomní:  

Lucie Bláhová – předsedkyně výboru 

Joanna Svačinová – pokladník 

Nepřítomní: 

Barbora Kohoutová – viz bod. 4 

 

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.  Informace o vystoupení člena spolku, Barbory Kohoutové - CHS Nest ze spolku, a s tím 

spojené ukončení funkce místopředsedy spolku. 

5. Diskuse o dalším postupu volby nového člena výboru (zejména z důvodu pandemie 

koronaviru, nouzového stavu v ČR a omezení volného pohybu osob nařízením vlády.) 

6. Informace o plánované akci FOR PETS a tím spojená diskuse o dalších krocích výboru. 

7. Diskuse. 

8. Závěr 

 

1. Zahájení výborové schůze 

 

Schůze byla zahájena v 18.15 na skype z důvodu trvajícího nouzového stavu v ČR a nařízení 

vlády o omezení volného pohybu osob. Schůze byla svolána jako mimořádná. 

 

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 

usnášeníschopná. 

 

3. Schválení programu výborové schůze  

 

Předložený program výborové schůze byl schválen 

 

4. Informace o vystoupení člena spolku, Barbory Kohoutové - CHS Nest ze spolku, a s tím 

spojené ukončení funkce místopředsedy spolku. 

 

Dne 19.3.2020 jsme vyzvedli na poště doporučený dopis RR250987145CZ podaný dne 

17.3.2020, v němž místopředsedkyně Barbora Kohoutová oznámila své vystoupení ze spolku 

Český křeččí klub, z. s. a s tím spojené ukončení funkce místopředsedkyně spolku. Uvedeny 

dopis je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. 

 

Výbor bere toto rozhodnutí na vědomi a konstatuje, že ode dne 19.3.2020 Barbora 

Kohoutová již není místopředsedkyni výboru ani členkou spolku.  



V průběhu výborové schůze byly bývalé člence výboru odebrány veškeré přístupy: 

• stránka Český křeččí klub na FB (správce) 

• skupina Výbor ČKK  

• mail ceskykrecciklub@seznam.cz (původní) 

• mail info@krecciklub.cz (nový) 

• webhosting a doména 

• správa webu krecciklub.cz 

• dropbox – uložiště klubových dokumentů 

• sdílený sešit se seznamem členů a zájemců o členství 

Výbor rozhodl o zaslání odstoupivší místopředsedkyni akceptačního doporučeného dopisu a 

poděkování za práci ve výboru. 

 

5. Diskuse o dalším postupu volby nového člena výboru (zejména z důvodu vyhlášeného 

nouzového stavu v ČR kvůli pandemii koronaviru a omezení volného pohybu osob). 

 

Vzhledem k nastalé situaci a odstoupení místopředsedkyně jsme další postup konzultovali s JUDr. 

Simonou Bílou. Po konzultaci se výbor dohodl, že: 

• v nejbližším možném termínu po ukončení výborové schůze oznámí členům spolku, že jeden 

z členů výboru odstoupil a nastíní řešení této situace 

• navrhne členům spolku hlasování per rollam o udělení výjimky kvůli nouzovému stavu 

v České republice, který znemožňuje svolání řádné členské schůze. Hlasování per rollam se 

bude týkat návrhu volby člena výboru mimo zasedání (per rollam) s ohledem na aktuální 

situaci a její nepředvídatelný vývoj, který by mohl znamenat, že nebude možné zajistit svolání 

řádné členské schůze v dlouhodobém horizontu. Toto by mohlo významně ovlivnit funkčnost 

výboru. 

• v návrhu výbor vyzve členy, aby zvážili možnost kandidatury do funkce místopředsedy spolku 

a případně svou kandidaturu přihlásili. Přihlásit kandidaturu bude možné formalizovaným 

dopisem, který bude přiložen k návrhu. 

• pokud bude návrh členy odsouhlasen, svolá se druhé hlasování per rollam, ve kterém budou 

členové volit nového místopředsedu z přihlášených kandidátů. 

 

6. Informace o plánované akci FOR PETS a s tím se pojící diskuze o dalších krocích výboru. 

 

Dne 16.3. jsme odeslali mail manažerce veletrhu FOR PETS Mgr. Aleně Vrátné, na který jsme 

obdrželi odpověď 18.3. s přiloženým vyjádřením společnosti ABF o tom, že se veletrh nebude 

konat v původně stanoveném termínu. Do 14 dnů nás budou informovat o dalším postupu a 

případných náhradních termínech. Dokud nebude znám náhradní termín konání veletrhu, výbor 

dočasně přerušuje přípravy na tuto akci, tzn. propozice na výstavu, přípravy expozice a 

propagace klubu. 

7.  Diskuse: 

• Kvůli odstoupení místopředsedkyně se změní příslušné informace na webu krecciklub.cz  

• pokladník předložil návrh zakoupení pro klub licence ekonomického softwaru Pohoda pro 

vedení jednoduchého účetnictví klubu. Použití softwaru by mělo zefektivnit vedení účetních 

knih, přípravu účetní závěrky a daňového přiznání a zároveň umožní lepší kontrolu 

hospodaření. Výbor rozhodl, že se zakoupí nejlevnější licence, která bude dostačující pro 

vedení účetnictví klubu. 
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• předsedkyně navrhla způsob přijímání nových členů do doby, než bude zvolen nový třetí člen 

výboru: jakmile přijde přihláška, předsedkyně ji zaeviduje a vyjádří se k ní, následně se vyjádří 

další člen výboru. Pokud se výbor jednomyslně shodne, bude zájemce přijat nebo odmítnut, 

pokud se členové výboru neshodnou, o přijetí nebo nepřijetí zájemce o členství rozhodnou 

členové spolku mimo zasedání (per rollam). 

 

 

 

Členové výboru se na všech projednávaných bodech jednomyslně shodli. 

Schůze byla ukončena ve 20.00 

 

zapsala: Joanna Svačinová 

V Praze, dne 19.03.2020 

 

 

  



Příloha č. 1: Dopis o odstoupení místopředsedkyně Barbory Kohoutové. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. výboru: Adresa byla začerněna z důvodu ochrany osobních údajů. 


