
Zápis z členské schůze 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 31. 10. 2020 

 
Místo konání: on-line platforma Jitsi Meet.  
 
Schůzi nebylo možné svolat jinak než on-line z důvodu platného nouzového stavu a mimořádného 
opatření zakazujícího volný pohyb osob nařízený vládou ČR.   
 
Přítomno: 18 členů z celkových 62. 
 

Členskou schůzi Českého křeččího klubu, z. s., konanou dne 31.10.2020 (dále je „členská schůze“) 
zahájila v 16.30 hod. předsedkyně výboru Bc. Lucie Bláhová. 

 
Poté 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. Kateřiny Ungrové zapisovatelem členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 3 

Výsledek hlasování: zapisovatelem členské schůze byla zvolena Bc. Kateřina Ungrová. 
 

Hlasování č. 2 - volba Bc. Lucie Bláhové předsedajícím členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 13  proti: 0 zdržel se: 5 

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

Bylo konstatováno, že je přítomno 18 členů z celkového počtu 62 členů a že členská schůze 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 
jakémkoliv počtu přítomných členů.  
 
Následně proběhla neformální diskuse o těchto tématech: 

- úpravy znění etického kodexu týkající se chovu křečíků, 
- práva kupujícího na koupi kvalitního zvířete od chovatele a co v tomto ohledu může zaručit 

nebo ohlídat samotný klub, 
- obsah a forma připravované plemenné knihy, 
- možnost zveřejnění na klubovém webu seznamu veterinárních lékařů – specialistů na křečky, 
- návrh na zapojení klubu do činnosti v oblasti ochrany ohrožených křečků polních, 
- pravidelné organizování on-line setkání (jednou za 3 měsíce), na kterých budou probírána 

aktuální témata. 
 

Ukončeno v 17:50 hod. 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Bc. Kateřina Ungrová 


