
Zprava o činnosti
Českého křeččího 
klubu z.s.
za rok 2020 

Zpracoval: Vybor ČKK 

ke dni 15.10.2020



1. Obecné informace o organizaci 

Název účetní jednotky: Český křeččí klub z.s.

Sídlo: Rulíková 558, 250 84 Květnice

IČ: 26571951

DIČ: CZ26571951

Právní forma: zapsaný spolek 

Spisová značka: L 19774 vedená u Městského soudu v Praze



2. Hlavní činnost organizace  

 výstavba nových webových stránek na adrese www.krecciklub.cz, kde klub 
propaguje správný a zodpovědný chov křečků a křečíků a poskytuje k tomu 
relevantní informace.

 Příjem nových členů (od 1.1.2020 do 15.10.2020): 

✓ 26 nových přihlášek

✓ 19 nových členů

✓ 5 zájemců nepřijato (nesplnění základních bodů etického kodexu)

✓ 2 zájemci v příjímacím řízení

http://www.krecciklub.cz/


3. Vedlejší činnost organizace  

Vedlejší činnost v podobě pořádání výstav spolek v roce 2020
nerealizoval z důvodu problémů způsobených probíhající epidemií
COVID 19. Prvotním důvodem pro přesunutí výstav na další rok byla
ochrana zdraví a zamezení případnému přenosu infekce. Další, stejně
důležitý důvod jsou finance. Příprava výstavy a případné následné
odvolání na poslední chvíli by bylo finančně velmi zatěžující pro
spolek.



4. Struktura organizace
Organy spolku jsou členská schůze a výbor spolku

Nejvyšším a zároveň statutárním orgánem Českého křeččího klubu z.s. je tříčlenný 
výbor ve složení:

 Bc. Lucie Bláhová, předseda

 Anna Rumplíková, místopředseda

 Ing. Joanna Svačinová, pokladník

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení statutárních orgánů, kdy dne
19.3.2020 písemně odstoupila z výboru Barbora Kohoutová a následně byla dne
9.5.2020 hlasováním per rollam zvolena Anna Rumplíková. Hlasování per rollam
bylo nutné z důvodu nařízení vlády omezující pohyb osob v době epidemie, které
znemožňovalo svolání prezenční členské schůze.



5. Členská základna

 Český křeččí klub eviduje ke dni 15.10.2020 sledovaného období

63 členů v následující struktuře:

Řádní členové – 59

Sympatizující členové – 2

Rodinní členové - 2



6. Interní organizační činnost

a) účetnictví

 13. prosince 2019 nově zvolený výbor převzal veškerou agendu klubu.

 První důležitou činnosti byla inventarizace materiálů, majetků a zásob klubu a obnovení účetnictví, které bylo řádně
vedeno pouze do listopadu 2016. Od tohoto data účetnictví nebylo vedeno vůbec i přes to, že tuto povinnost ukládá
spolku zákon. Za období 9.11.2016 – 4.11.2019 existuje pouze tabulka v excelu, ve které byl zachycen pohyb na účtu.
Tabulka nesplňuje požadavky na jednoduché účetnictví, které musí vést spolek dle zákona. Neexistoval také žádný
soupis majetku a zásob spolku.

 V této oblasti byly podniknuty následující kroky:

- inventarizace majetků a zásob spolku

- zpětná rekonstrukce účetnictví za rok 2018 a 2019, zejména z důvodu zákonné povinnosti podat daňové přiznání za
rok 2019, výkaz o majetku a závazcích za rok 2019 a výkaz příjmů a výdajů za rok 2019 s členěním na hlavní a vedlejší
činnost.

- nákup účetního softwaru eso skeleton pro neziskové organizace v ceně 800,- Kč/rok, který umožní řádné vedení
účetnictví a evidenci majetků.

 byly zpracovány závazné účetní standardy pro spolek. Tuto povinnost taktéž ukládá zákon o účetnictví.



6. Interní organizační činnost
b) dokumenty spolku

 Výbor přepracoval stanovy tak, aby lépe vyhovovaly potřebám spolku. K novým bodům ve stanovách patří
zejména zavedení možnosti hlasování per rollam, které umožní zapojení široké členské základny do
rozhodování o důležitých záležitostech pro spolek. Dále došlo také k rozlišení různých typů členství (řádné,
sympatizující, rodinné).

 Výbor také přepracoval znění etického kodexů, do kterého zapracoval i připomínky členů.

 Dále byly zpracovány následující dokumenty:

- řád hlasování per rollam,

- revidován a přepracován výstavní řád

- nová přihláška do klubu s dotazníkem

- zásady zpracování osobních údajů

- návrh nové legitimace

 V současné době výbor pracuje na dokončení webových stránek, dále na zpracování projektu nového loga,
projektu nového 4generačního průkazu původu, nové členské legitimace, chovatelského řádu. Další prioritou je
zpracování hlášení vrhů, které umožní přípravu podkladu pro tvoru databáze chovných zvířat.



6. Interní organizační činnost

c) školení a kurzy

K dalším aktivitám výboru patří:

 příprava projektu školení pro kandidáty na posuzovatele (ve spolupráci se stávajícími 
posuzovatelkami),

 příprava novelizace standardů, které nebyly změněny od roku 2010, 

 příprava základů genetiky pro chovatelé, 

 příprava koncepce výstav, které by umožňovaly udílení titulů CAC, BOS, BOB apod.



6. Interní organizační činnost

d) administrativní činnost

 Na konci září 2020 byl dokončen převod klubu a změny byly zapsány rejstříkovým

soudem.

 Po zápisu byl v říjnu 2020 zřízen nový účet pro právnickou osobu Český křeččí klub, z.s.

Doposud byl účet klubu vždy veden jako soukromý účet člena výboru, což nutně

znamenalo změnu čísla účtu při změně ve výboru. Nyní je vlastníkem účtu ČKK a číslo

účtu se již měnit nebude.

 Dále byla také zřízena datová schránka pro ČKK, která umožňuje rychlejší komunikaci 
s úřady, zejména posílání DP, výkazů a přehledů, dokumentů pro rejstříkový soud.



7. Hospodaření organizace

 Český křeččí klub v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků, nepřijal
žádné finanční dary ani dotace.

 V letošním roce se kvůli pandemii onemocnění covid-19 nekonaly žádné akce. Pro příští rok,
pokud to podmínky dovolí, jsou naplánovaný 2 akce: jarní speciální výstava v rámci veletrhu
FOR PETS a podzimní mezinárodní výstava. Tyto akce bude klub financovat z členských
příspěvků a z příjmu ze vstupného na výstavy a prodeje propagačních předmětů.

 K pravidelným výdajům patří platby: webhosting a doména, účetní software

 Kvůli ochraně finančních prostředků klubu byla ve stanovách zakotvená podmínka
společného jednání dvou členů výboru v případě plateb nad 5000 Kč.

 Po uzavření účetního období 2020 výbor představí členům veškeré údaje o financích klubu, 
včetně daňového přiznání, výkazu příjmu a výdajů a výkazu o majetku a závazcích.



Děkujeme Vám za pozornost 

Zprávu pro vás zpracovala:

Joanna Svačinová – pokladník klubu

Revidovala:

Anna Rumplíková – místo předseda klubu

Revidovala a schválila:

Lucie Bláhová – předseda klubu
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