
pátek 28.1.2022 - 19:00

11. Členská schůze ČKK 
(náhradní)



Zahájení členské
schůze, vyplnění a 

ověření listiny
přítomných
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Volba
předsedajícího a 

zapisovatele
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Schválení
programu členské

schůze
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Program jednání
1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření listiny přítomných.

2) Volba předsedajícího a zapisovatele.

3) Schválení programu členské schůze.

4) Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK.

5) Plánované výstavy a akce na rok 2022.

6) Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga.

7) Představení nového průkazu původu.

8) Informace o spuštění připomínkového řízení ohledně nových interních dokumentů (chovatelský řád, kárný řád).

9) Stav pokračování tvorby plemenné knihy a s tím spojené hlášení vrhů.

10) Diskuze.

11) Závěr.

V souladu s § 257, odst. 1 a 2 zákona č. 89/2021Sb.v aktuálním znění je náhradní členská schůze 

usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů.



Zpráva o činnosti a 
hospodaření ČKK
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Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK

Aktuální složení výboru:

Bc. Lucie Bláhová předseda

Mgr. Ludmila Martínková místopředseda

Ing. Joanna Svačinová pokladník

Struktura

Orgány spolku jsou výbor a členská schůze. Nejvyšším a zároveň statutárním orgánem je tříčlenný výbor.

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení statutárních orgánů, kdy dne 5.12.2020 odstoupila z výboru 

Anna Rumplíková a následně byla dne 6.1.2021 hlasováním per rollam zvolena Ludmila Martínková s nastoupení 

do funkce od 6.2.2021. Hlasování per rollam bylo svoláno z důvodu epidemiologické situace v době hlasování.

V současné době otevíráme v diskuzi na členské schůzi možnost navýšení výboru o 2 nové pozice. 



Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK

nových přihlášek26

15 přijatých členů

11

0

zájemců nepřijato (nesplnění etického kodexu, bez reakce na doplňující dotazy do 30 dní)

zájemců v přijímacím řízení

Příjem nových členů

od 1.1.2021 do 31.12.2021



Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK

67

Členská základna

K 28.1.2022 evidujeme 75 členů, z toho:

ŘÁDNÝCH 

ČLENŮ
SYMPATIZUJÍCÍ 

ČLEN

RODINNÝCH 

ČLENŮ

ČESTNÝCH 

ČLENŮ

1 2 5



Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK

Počáteční stav 2021:

2 139 Kč     pokladna

39 960 Kč     účet FIO

50 Kč     účet AIR BANK

Hospodaření

Konečný stav 2021:

13 978 Kč     pokladna

23 627 Kč     účet FIO

50 Kč     účet AIR BANK

Významné nákupy 2021:

4 500 Kč     logo

1 046 Kč     váhy na výstavy

499 Kč     kolo štěstí

8 498Kč     propagační předměty

Výstava – náklady:

7 000 Kč     pronájem prostor

5 625 Kč     poháry a kokardy

2 000 Kč     spotřební materiál

8 498Kč     propagační předměty

Výstava – příjmy:

5 150 Kč     vstupné - dospělí

1 060 Kč     vstupné - děti

580 Kč     vstupné – studenti, důchodci

4 100 Kč     výstavní poplatky

2 599 Kč     prodej propag. předmětů

16 896 Kč     výdaje

13 489 Kč     příjmy

- 3 407 Kč     ztráta

Vyúčtování výstavy

____________________________



Plánované
výstavy a akce na

rok 2022
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Plánované výstavy a akce na rok 2022
Aktuální plány najdete na www.krecciklub.cz/kalendar-akci/.

15. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ČKK

sobota 10.9.2022

Online seminář ohledně genetiky

- videa o genetice křečků a křečíků pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé

- dostupné pouze když se na online seminář přihlásíte (nebudeme rozesílat všem automaticky)

- zakončený testem pro procvičení

- po absolvování obdrží člen certifikát

- povinný pro nové členy

Výstavy

Akce

Videa
Pokračování tvorby videí ohledně různých témat, které 

budou nahrávány na platformu youtube.

http://www.krecciklub.cz/kalendar-akci/


Nové certifikáty
členství s ohledem

na změnu loga
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Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga

- slouží jako průkaz členství (upraveno ve Stanovách)

- velikost průkazky je 9x5 cm (jako vizitka)

- můžete si vybrat buď legitimaci s fotkou nebo bez fotky (fotku bude nutné nám poslat)

- všem aktivním členům (novým i stávajícím) bude nejpozději do 31.3.2022 odeslána na jejich aktuální adresu

- prosíme o vyplnění dotazníku (přijde vám po schůzi e-mailem) kde uvedete adresu, kam chcete kartičku poslat a 

také případně nahrajete fotografii (pokud budete chtít legitimaci s fotkou)

- nově přijatí členové (od 28.1.) obdrží zároveň s kartičkou uvítací dopis

- stávající členové obdrží zároveň s kartičkou informační dopis

Členská legitimace



Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga

- nový formát certifikátu, který nahradí stávající se starým logem

- novým i stávajícím členům bude certifikát zaslán e-mailem ve formátu PDF

- stávajícím členům nejpozději do 28.2.2022 přijdou aktualizované certifikáty na e-maily uvedené pro komunikaci s klubem

- staré certifikáty od 1.3.2022 nebudou platné, prosíme tedy o jejich nahrazení novými certifikáty

Certifikát chovatelské stanice



Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga

- pravidla pro udělení čestného členství jsou uvedené ve Stanovách ČKK

- čestní členové nemusejí platit členské poplatky a uděluje se za dlouhodobou činnost ve prospěch spolku

Na schůzi výboru dne 24.1.2022 bylo vybráno

5 čestných členů:

Jana Svobodová (CHS Riky)

Mgr. Viera Kovaříková (CHS Pity)

JUDr. Simona Bílá (CHS od Kaštanu)

Mgr. Petr Bílý (CHS od Kaštanu)

Mgr. Markéta Fleková

Dne 26.1.2022 byly těmto členům odeslány informační

e-maily včetně vystaveného certifikátu Čestného člena.

Čestné členství



Představení
nového průkazu

původu
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Představení nového průkazu původu
- jednoduchý k vyplňování (buď vyplnitelný word nebo vyplnitelné PDF)

- jednotný vzhled (nebude možné si PP přetvářet) - cílem je aby všichni chovatelé měli stejný PP

- nové položky v PP (evidenční číslo křečka, genotyp mláděte, genofond vrhu) + 4. generace v PP

- PP bude poslán k náhledu a připomínkám všem členům



Informace o spuštění
připomínkového řízení

ohledně nových interních
dokumentů (chovatelský

řád, kárný řád)
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Informace o spuštění připomínkového řízení 
ohledně nových interních dokumentů (chovatelský 
řád, kárný řád)

Dva nové interní dokumenty: Chovatelský řád, Kárný řád

- spouštíme připomínkové řízení od 29.1. do 12.1.2022 ve formě „dotazníku“ z důvodu jednoduššího a 

přehlednějšího připomínkování

- do 28.2.2022 budou řády ve finální podobě schválené na schůzi výboru a od 1.3.2022 účinné



Plánované úpravy Etického kodexu ČKK

Vzhledem k mnoha obdrženým připomínkám k Etickému kodexu brzy proběhne jeho rozsáhlá revize. 

Nejčastější připomínky byly:

- etický kodex obsahuje příliš mnoho doporučení, je nepřehledný, měl by obsahovat pouze nutné informace k chovu

- postrádá důležité informace k chovu křečíků, takže chovatelé křečíků nemají jinou možnost, než etický kodex porušovat

- na přání mnoha chovatelů zpřísnění některých bodů chovu

Všechny úpravy projdou hlasováním včetně jednotlivých bodů. Každý člen klubu bude mít možnost se vyjádřit.



Stav pokračování
tvorby plemenné

knihy a s tím spojené
hlášení vrhů
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Stav pokračování tvorby plemenné knihy a s tím 
spojené hlášení vrhů

- hlášení vrhu bude pouze online přes webový formulář na www.krecciklub.cz/hlaseni-vrhu/

- každý chovatel bude muset do 28. dne od narození mláďat je nahlásit, jinak tento vrh ztrácí nárok na vystavení PP

- získáme evidenci vrhů a především další podklady pro budoucí zpracování plemenné knihy

- hlásit vrhy bude nutné od začátku účinnosti Chovatelského řádu ČKK (vrhy narozené od 1.3.2022 – včetně)

Hlášení vrhů

Archivace průkazů původu

- archivace průkazů původu bude pouze přes webový formulář na www.krecciklub.cz/archivace-prukazu-puvodu/

- každý chovatel bude muset nejpozději do 2 měsíců věku jeho vrhu poslat všechny PP k archivaci

- důvodem je především archivace (dohledání předků x generací dozadu) a kontrolní činnost (v případě stížnosti)

Hlášení vrhu a s tím spojené další činnosti jsou upravené v Chovatelském řádu ČKK.

http://www.krecciklub.cz/hlaseni-vrhu/
http://www.krecciklub.cz/archivace-prukazu-puvodu/


Diskuze
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Navýšení počtu členů VÝBORU

Rádi bychom v nejbližších dnech navýšili počet členů výboru o 2 nové pozice (výbor by tedy měl 5 členů).

Popis:

- podílení se na funkci Českého křeččího klubu, z.s.

- vytvoření nových pozic Poradce chovu - křeček syrský, Poradce chovu - křečíci

- z funkce neplyne žádný honorář, jedná se o dobrovolnou činnost, max. můžeme proplácet cestovní náklady

- člen výboru musí být starší 18 let a být plně svéprávný

- důležitá je dobrá komunikativnost, asertivní jednání a umět se naučit nestrannosti

- ochota obětovat část svého volného času pro jakoukoli činnost v klubu

- podílení se na odborných článcích, časopisech a jiných publikacích pro ČKK

- nutnost účastnit se výborových schůzí (dopředu se vždy domluvíme na termínu)

- nutnost účastnit se příprav výstavy (či jiné akce), být ochotný dojet den předem připravit výstavní prostor

- komunikace českým jazykem (slovem i písmem), jedná se o náš oficiální jazyk v klubu a většina členů je z ČR

- ideálně umět anglický jazyk (není nutné, ve výboru už AJ ovládáme)



Závěr
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