
Zápis ze 8. schůze výboru Českého křeččího klubu 

Datum a místo konání: 9.5.2020, Praha 

 

 

Přítomní:  

Lucie Bláhová – předsedkyně výboru 

Joanna Svačinová – pokladník 

 

Po prezenci byl předsedkyní výboru předložen program výborové schůze v následující podobě: 

1. Zahájení schůze výboru. 

2. Volba předsedajícího a zapisovatele. 

3. Schválení programu schůze výboru. 

4. Vyhodnocení hlasování per rollam. 

5. Přerozdělení funkcí ve výboru 

6. Přidělení přístupových práv spojených s funkcí 

7. Diskuse. 

8. Závěr 

 

1. Zahájení schůze výboru 

 

Schůze byla zahájena v 20.30 na skype z důvodu trvajícího nouzového stavu v ČR a nařízení 

vlády o omezení volného pohybu osob.  

 

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 schůze výboru 

 

Předložený program výborové schůze byl schválen 

 

4. Sdělení výsledků kandidátům, vyhodnocení hlasování per rollam 

 

dnech 23. 4. 2020 – 8. 5. 2020 proběhlo hlasování per rollam týkající se návrhů usnesení: 

Návrh č. 1  

Souhlasím, aby se novým místopředsedou spolku Český křeččí klub, z. s. stala Aneta 

Zástavová. 

 

PRO návrh: 14 členů 

PROTI návrhu: 18 členů 

 

Návrh č. 2 

Souhlasím, aby se novým místopředsedou spolku Český křeččí klub, z. s. stala Anna 

Rumplíková. 

 



PRO návrh: 18 členů 

PROTI návrhu: 14 členů 

Hlasování se zúčastnilo 32 z 56 oprávněných členů spolku.  

 

Jelikož se oba návrhy vzájemně vylučují, je přijat návrh, pro který se v hlasování vyslovilo více 

členů, tedy návrh číslo 2: 

 

Souhlasím, aby se novým místopředsedou spolku Český křeččí klub, z. s. stala Anna Rumplíková. 

  

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato dne 9. 5. 2020 

 

    

5. Sdělení výsledků kandidátům, přerozdělení funkcí ve výboru 

Výsledky hlasování byly sdělený oběma kandidátkám, poté se ke schůzi připojila Anna 

Rumplíková. 

Členové výboru rozhodli o přerozdělení funkcí následovně: 

Předseda: Bc. Lucie Bláhová 

Místopředseda: Anna Rumplíková 

Pokladník: Ing. Joanna Svačinová 

 

6. Přidělení přístupových práv spojených s funkcí 

Nové člence výboru byly přiděleny následující 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 

 

7. Diskuse 

• je potřeba schválit stanovy, etický kodex a výstavní řád se zohledněním připomínek od 

členů 

• připravit dokumenty pro zápis do rejstříkového soudu 

• poslat dokumenty ke kontrole právníkovi 

• zaregistrovat změny u soudu 

• připravit informace do příručky o genetice (také vyfotit nejlepší zvířata na výstavě) 

• připravit koncept školení na posuzovatele 

• proběhla diskuse ohledně změny logo, větší aktivity na sociálních sítích 

Členové výboru se na všech projednávaných bodech jednomyslně shodli. 

Schůze byla ukončena ve 23.30 

 

mailto:ceskykrecciklub@seznam.cz
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zapsala: Joanna Svačinová 

V Praze, dne 9.05.2020 


