
Zápis z náhradní členské schůze 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 22.8.2022 

 
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 23.6.2022, nebyla usnášení schopná. 

Náhradní schůzi ČKK, konanou dne 22.8.2022 (dále je „členská schůze“) zahájila v 18.30 hod. 
předsedkyně výboru Bc. Lucie Bláhová. 

V době zahájení bylo přítomno 22 členů z celkových 59. 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 Mgr. Ludmila Martínková 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: 21  proti: 0 zdržel se: 0 

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

Hlasování č. 2 - volba Mgr. Ludmily Martínkové zapisovatelem členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: zapisovatelem členské schůze byla zvolena Mgr. Ludmila Martínková. 
 

Bylo konstatováno, že je přítomno 22 členů z celkového počtu 59 členů a že náhradní členská schůze 
je usnášeníschopná. 
 
Hlasování č. 3 – nahrávání schůze za účelem zapisování 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: schůze se nahraje a nahrávka se použije pouze za účelem pořízení zápisu, 
následně bude smazána a nikdy nebude zveřejněna. 
 
Poté bylo přítomným členům oznámeno, že ze současného výboru ve složení Bc. Lucie Bláhová, Mgr. 
Ludmila Martínková a Ing. Joanna Svačinová odstupují (rezignují) na svojí pozici dvě členky, a tím je 
Mgr. Ludmila Martínková z pozice místopředsedkyně a Ing. Joanna Svačinová z pozice pokladníka. 
Předsedkyně Bc. Lucie Bláhová na své pozici nadále zůstává.  
 
Následně předsedající členské schůze vyzvala všechny přítomné k hlasování o zařazení mimořádného 
bodu programu členské schůze pro obsazení uvolněných dvou pozic členů výboru. 
 
Hlasování č. 4 – zařazení mimořádného bodu do programu členské schůze – místo volby 1 nového 
člena výboru se volí 2 noví členové výboru 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: odsouhlasen mimořádný bod programu 



Předsedající předložila upravený program členské schůze se zařazeným mimořádným bodem: 
 
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) Volba nového člena výboru ČKK. (mimořádný bod) 
6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Hlasování č. 5 – schválení programu členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Program členské schůze byl schválen. 
 
 
Bod 4 + mimořádný bod 5: Volba nových členů výboru ČKK 
 
Předsedající členské schůze vyzývá přítomné členy ke kandidatuře ve výboru. Ke kandidatuře se hlásí: 
 
Kandidát 1: Michaela Lehotová, CHS Luna 
 
Kandidát 2: Marie Urbanová, CHS Little Stars of Space – problém s plnoletostí (chybí necelé 2 měsíce) 
 
§ 152 
(3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li 
hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem 
voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou 
svéprávností. 
 
Po poradě s právničkou a členkou ČKK Simonou Bílou, nemáme ve stanovách určeno, že se do výboru 
může hlásit nezletilá osoba. 
 
Kandidátka se po případném zvolení stane členkou výboru dnem své zletilosti dne 21.10.2022. 
 
Dotaz od členky Barbory Podnecké: Co všechno obnáší funkce ve výboru? 
Odpovídá Joanna Svačinová (pokladník), Ludmila Martínková (bývalá místopředsedkyně) ve zkratce 
hlavní činnosti člena výboru v souladu s hlavní činností a posláním klubu, organizační a administrativní 
činnosti (např. kontrola e-mailu několikrát týdně, přijímání nových členů – zpracování přihlášek, 
podílení se na přípravě či změně interních dokumentů, spravování internetových stránek na 
www.krecciklub.cz a sociální sítí – facebook, Instagram, podílení se na přípravě výstav a dalších 
veřejných činností, atd.). 
 
Jelikož se nikdo další jako kandidát nepřihlásil, přistoupilo se k anonymnímu hlasování pomocí zasílání 
e-mailu na klubovou adresu info@krecciklub.cz. 
 
Hlasování č. 6 – Souhlasím aby se novým členem výboru stala Michaela Lehotová. 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 15 proti: 1 zdržel se: 5 

Výsledek hlasování: Novým členem výboru se stává Michaela Lehotová. 
 

http://www.krecciklub.cz/
mailto:info@krecciklub.cz


Hlasování č. 7 – Souhlasím aby se novým členem výboru stala Marie Urbanová. 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 12 proti: 5 zdržel se: 4 

Výsledek hlasování: Novým členem výboru se stává Michaela Lehotová s platností ode dne 
21.10.2022. 
 
Bod 6: Diskuze 

- Kdy bude spuštěno přihlašování na výstavu? (Lucie Nečasová) Brzy, vzhledem k volbě nových 
členů výboru. (Lucie Bláhová) 

- Bude na výstavě možnost zaplatit na výstavě členský příspěvek? (Helena Burdejová) Ano. 
(Lucie Bláhová) 

- Je možné vzít na výstavu jorkšíra? (Andrea Vlková) Ano, můžete, nesete za psa však 
zodpovědnost. (Lucie Bláhová) 

- Může být majitel křečka u posuzování? (Helena Burdejová) Ano, posuzování však nesmí být 
narušeno nevhodnými poznámkami a nesouhlasem majitele. (Lucie Bláhová) 

- Největší sympaťák výstavy dostane domeček (Jan Šafra). Děkujeme (Lucie Bláhová) 
- Můžu objednat metrovou klec na výstavu, jako dar (motivace) pro vystavovatele? (Helena 

Burdejová) Ano, budeme za sponzoring rádi. (Lucie Bláhová) 
- Chcete mít neomezený počet vystavovaných křečků? (Lucie Bláhová) Výsledek: Ano. 

 
 
 
Schůze byla ukončena ve 20:30. 
 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Mgr. Ludmila Martínková 
 
 
 
Příloha č. 1 
 
Listina přítomných: 

1. Lucie Bláhová 

2. Joanna Svačinová 

3. Michaela Lehotová 

4. Barbora Miklášová 

5. Ludmila Martínková 

6. Andrea Vlková 

7. Kamil Pokorski 

8. Marta Wlodek 

9. Jana Votočková Frojdová 

10. Jana Matějková 

11. Kateřina Ungrová 

12. Alžběta Veselá 

13. Barbora Podnecká 

14. Jan Šafra 

15. Lucie Nečasová 

16. Helena Burdejová 



17. Aneta Zástavová 

18. Josef Dostál 

19. Simona Bílá 

20. Marie Urbanová 

21. Pavla Neumannová 

22. Pavla Švajdová 

 


