
Zápis z členské schůze 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 5.11.2021 

 
Místo konání: on-line platforma Jitsi Meet.  
 

Členskou schůzi ČKK, konanou dne 28.1.2022 (dále je „členská schůze“) zahájila v 19.15 hod. 
předsedkyně výboru Bc. Lucie Bláhová. 

V době zahájení bylo přítomno 18 členů z celkových 75. Prezenční listina je přílohou č. 1 k tomuto 
zápisu. 

Po vyhotovení prezenční listiny bylo přistoupeno k volbě předsedajícího a zapisovatele členské schůze, 
přičemž jako zapisovatel byla navržena Bc. Kateřina Ungrová a jako předsedající Bc. Lucie Bláhová.  

Hlasování proběhlo veřejným písemným vyjádřením v chatu na platformě Jitsi Meet. 
 
Hlasování č. 1 - volba Bc. Lucie Bláhové předsedajícím členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 18  proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Předsedajícím členské schůze byla zvolena Bc. Lucie Bláhová. 

Hlasování č. 2 - volba Ing Joanny Svačinové zapisovatelem členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 1 

Výsledek hlasování: zapisovatelem členské schůze byla zvolena Ing. Joanna Svačinová. 
 

Bylo konstatováno, že je přítomno 18 členů z celkového počtu 75 členů a že členská schůze je není 
usnášeníschopná. Předsedající tedy oznámila, že s ohledem na nepřítomnost nadpoloviční většiny 
členů bude v zákonné lhůtě svolána členská schůze náhradní, která bude usnášeníschopná při 
jakémkoli počtu přítomných členů.  
 
Následně proběhla neformální diskuse o těchto tématech: 
 

- anonymní křečci a křečíci (figuruje pouze pod číslem), ani u stolů nesmí být jméno a název CHS 
- dodávat průkazy původu, pro posuzovatele je dobré se podívat do rodokmenu (hybridi) 
- uzávěrka 14 dní před výstavou, přihlašování dřív (třeba 2 měsíce před výstavou) 
- diskuze k chovatelskému řádu – PP, VP, zverimexová a hobby zvířata v chovu, rozlišovat druhy 

křečků 
- kam se začátečníci chovatelé mohou obrátit – mám džungara, campbella, hybrida? 

 
 
 
 
Schůze byla ukončena ve 20:00. 
 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Ing. Joanna  


