
Zápis z náhradní 13. členské schůze 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 17.12.2022 

 
Místo konání: on-line platforma Jitsi Meet.  
 
 
K náhradní členské schůzi Českého křeččího spolku, z. s. (dále jen ČKK), bylo přistoupeno na základě 
skutečnosti, že původní členská schůze ČKK, která proběhla dne 17. 11. 2022, nebyla usnášení schopná. 

Náhradní členskou schůzi ČKK, konanou dne 17. 12. 2022 (dále je „členská schůze“) zahájila v 18:30 
hod. předsedkyně výboru Bc. Lucie Bláhová. 

V době zahájení bylo přítomno 14 členů z celkových 62. 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 Michaela Lehotová 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: 14  proti: 0 zdržel se: 0 

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

Hlasování č. 2 - volba Michaely Lehotové zapisovatelem členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: zapisovatelem členské schůze byla zvolena Lehotová Michaela. 
 
Bylo konstatováno, že je přítomno 14 členů z celkového počtu 62 členů a že náhradní členská schůze 
je usnášeníschopná.  
 
Předsedající předložila program členské schůze náhradní: 
 

1)  Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření listiny přítomných. 
2)  Volba předsedajícího a zapisovatele. 
3)  Schválení programu členské schůze. 
4)  Volba nového člena výboru ČKK. 
5)  Informace o stavu přípravy Plemenné knihy ČKK. 
6)  Změna interních dokumentů - Etický kodex, Výstavní řád. 
7)  Nové interní dokumenty ČKK - Chovatelský řád, Kárný řád. 
8)  Plánované akce na rok 2023. 
9)  Diskuze. 
10)  Závěr. 

 
Hlasování č. 3 – schválení programu členské schůze  

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 14  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Program členské schůze byl schválen. 



Bod 4.  Volba nového člena výboru ČKK. 

 

Přítomní členové výboru představili členům zprávu o volbě nového člena výboru. 

Dne 25. 10. 2022 odstoupila z funkce pokladníka Marie Urbanová, která byla zvolená dne 22. 8. 2022. 

Členové tedy museli zvolit další volbu člena výboru. 

Po několika otázkách se přihlásila jako jediná Ing. Jiřina Slavíková. 

 

Hlasování č. 4 – volba nového člena výboru 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 10  proti: 0  zdržel se: 4 
 
Novým členem výboru byla zvolena Ing. Jiřina Slavíková. 
 
 
Bod 5. Informace o stavu přípravy Plemenné knihy ČKK. 
 
Přítomní členové výboru představili členům informace o stavu přípravy Plemenné knihy ČKK. 
Plemenná kniha bude spuštěna v první třetině roku 2023. 

• Registrace chovných křečků a registrace vrhů. 
• Automatické generování Průkazů původu. 
• Dohledání rodokmenů několik generací zpět (u registrovaných křečků). 
• Zkušební párování rodičů (automaticky vygenerovaný rodokmen). 

 
Bod 6. Změna interních dokumentů - Etický kodex, Výstavní řád. 
 
Přítomní členové výboru představili členům informace o změně interních dokumentů - Etického 
kodexu a Výstavního řádu. 
 
Je připravována nová verze Etického kodexu. Dle hlasování členů dne ….. se zvolila delší verze včetně 
doporučení. 
 
Plánovaná změna (doplnění) výstavního řádu na základě podnětů od členů i posuzovatelů dle hlasování 
dne ….. 
Bude se jednat např. o změnu či upřesnění výstavních kategorií, …. 
 
 
Bod 7. Nové interní dokumenty ČKK - Chovatelský řád, Kárný řád. 
 
 
Přítomní členové výboru představili členům informace o nových interních dokumentech ČKK - 
Chovatelský řád a Kárný řád. 
 
Chovatelský řád bude určovat detailní pravidla chovu a také doplňovat detailněji Etický kodex. 
 
Kárný řád bude určovat pravomoci, dále určuje druhy kárných provinění (např. porušení Etického 
kodexu, Chovatelské řádu atp.) a stanovuje jakým způsobem vést kárné řízení při porušení pravidel. 
 
Oba dokumenty schválí členové klubu.  



Bod 8. Plánované akce na rok 2023 

 
Na rok 2023 plánujeme uspořádat 2 výstavy: 
 
16. Mezinárodní výstava ČKK - sobota 8.4.2023 (předběžný termín) 
17. Mezinárodní výstava ČKK - sobota 23.9.2023 
 
Termíny se potvrdí po dohodě s pronajímateli Toulcova dvora a posuzovatelkami. 
Dále plánujeme připravit školící materiály o genetice křečků a křečíků (PDF, video, …). 
 
 
Bod 9. Diskuze 
 
 
Bod 10. Závěr 
 
 
Schůze byla ukončena v 19:35 
 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Michaela Lehotová 
 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

 
1. Lucie Bláhová 
2. Michaela Lehotová 
3. Jan šafra  
2. Michaela štorková  
3. Jana Matějková  
4. Andrea Vlková  
5. Pavla švajdová  
6. Marie Urbanová  
7. Ludmila martínková  
8. Pavla Neumannová  
9. Kamil pokorski  
10. Jiřina Slavíková  
11. Lucie Nečasová  
12. Barbora podnecká  
 


