
Zápis z náhradní členské schůze 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 28.1.2022 

 
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 05.11.2021, nebyla usnášení schopná. 

Náhradní 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 23 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: 20  proti: 0 zdržel se: 3 

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: 16 proti: 0 zdržel se: 7 

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

Bylo konstatováno, že je přítomno 22 členů z celkového počtu 75 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) Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK. 
5) Plánované výstavy a akce na rok 2022. 
6) Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga. 
7) Představení nového průkazu původu. 
8) Informace o spuštění připomínkového řízení ohledně nových interních dokumentů 

(chovatelský řád, kárný řád). 
9) Stav pokračování tvorby plemenné knihy a s tím spojené hlášení vrhů. 
10) Diskuze. 
11) Závěr. 

 
 
Hlasování č. 3 – schválení programu členské schůze  



Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 18  proti: 0  zdržel se: 5 
 
Program členské schůze byl schválen. 
 
 
Bod 4. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK.  
 
Přítomní členové výboru představili členům zprávu o hospodaření ČKK v letošním roce.  
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení statutárních orgánů, kdy dne 5.12.2020 odstoupila 
z výboru Anna Rumplíková a následně byla dne 6.1.2021 hlasováním per rollam zvolena Ludmila 
Martínková, která nastoupila do funkce 6.2.2021. Hlasování per rollam bylo svoláno z důvodu 
epidemiologické situace v době hlasování.  
Od 1.1.2021 do 31.12.2021 bylo podáno 26 nových přihlášek, bylo přijato 15 nových členů a 11 zájemců 

nebylo přijato z důvodu nesplnění podmínek uvedených v etickém kodexu ČKK. 

V současné době členská základna čítá 75 členů, z toho 67 řádných členů, 1 sympatizující člen, 2 rodinní 

členové, 5 čestných členů.  

Hospodaření klubu v roce 2021:  

Počáteční stav 2021:  Konečný stav 2021: 

2 139 Kč pokladna 13 978 Kč 

39 960 Kč účet FIO 23 627 Kč 

50 Kč účet AIR BANK 50 Kč 

Významné nákupy 2021:  

4 500 Kč logo 

1 046 Kč váhy na výstavy 

499 Kč   kolo štěstí 

8 498Kč   propagační předměty 

 

Vyúčtování výstavy 

16 896 Kč     výdaje 

13 489 Kč     příjmy 

- 3 407 Kč     ztráta 

 

Bod 5. Plánované výstavy a akce na rok 2022. 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY  
› 15. Mezinárodní výstava křečků a křečíků 10.9.2022  
 
Plánované akce:  
Online seminář ohledně genetiky 
Tvorba videí týkajících se chovu křečků a křečíků 
 



Bod 6. Nové certifikáty členství s ohledem na změnu loga. 
 
Členové výboru představili návrh nové podoby členské legitimace, která je průkazem členství, a také 
novou podobu certifikátu chovatelské stanice. Jakmile budou provedeny všechny nezbytné 
administrativní úkony, budou legitimace a certifikáty dodány členům. 
 
Dále byli členové informování, že na schůzi výboru dne 24.1.2022 bylo přiznáno čestné členství za 
dlouhodobou činnost ve prospěch klubu těmto členům: 
 
Jana Svobodová (CHS Riky) 
Mgr. Viera Kovaříková (CHS Pity) 
JUDr. Simona Bílá (CHS od Kaštanu) 
Mgr. Petr Bílý (CHS od Kaštanu) 
Mgr. Markéta Fleková 
 
 
Bod 7. Představení nového průkazu původu. 
 
Členové výboru představili návrh nového průkazu původu:  

- jednoduchý k vyplňování (buď vyplnitelný word nebo vyplnitelné PDF) 

- jednotný vzhled (nebude možné si PP přetvářet) - cílem je aby všichni chovatelé měli stejný PP 

- nové položky v PP (evidenční číslo křečka, genotyp mláděte, genofond vrhu) + 4. generace v PP 
- PP bude poslán k náhledu a připomínkám všem členům 
 
Bod 8. Informace o spuštění připomínkového řízení ohledně nových interních dokumentů 
(chovatelský řád, kárný řád). 
 
Dva nové interní dokumenty: Chovatelský řád, Kárný řád 

- připomínkové řízení bude probíhat od 29.1. do 12.1.2022 ve formě „dotazníku“ z důvodu 
jednoduššího a přehlednějšího připomínkování 

- do 28.2.2022 by měly být řády ve finální podobě schválené na schůzi výboru a od 1.3.2022 
účinné 

Kvůli připomínkám od členů proběhne také rozsáhla revize Etického kodexu. Všechny úpravy projdou 

hlasováním včetně jednotlivých bodů. Každý člen klubu bude mít možnost se vyjádřit. 

 
 
Bod 9. Stav pokračování tvorby plemenné knihy a s tím spojené hlášení vrhů 
 
Hlášení vrhu bude probíhat pouze online přes webový formulář na www.krecciklub.cz/hlaseni-vrhu/ 

- každý chovatel bude muset do 28. dne od narození mláďat je nahlásit, jinak tento vrh ztrácí 
nárok na vystavení PP 

- evidence vrhů a další podklady poslouží pro budoucí zpracování plemenné knihy 
- hlásit vrhy bude nutné od začátku účinnosti Chovatelského řádu ČKK (vrhy narozené od 

1.3.2022 – včetně) 
 
Bod 10. Diskuse.  
 
 
 

http://www.krecciklub.cz/hlaseni-vrhu/


Schůze byla ukončena v 21:50 
 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Ing. Joanna Svačinová 
 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

  

  



Příloha č. 1  
k zápisu z členské schůze náhradní ČKK ze dne 28.01.2022 
 
 
Prezenční listina: 
 

 
1. Lucie Bláhová, předseda 
2. Ludmila Martinková, místopředseda 
3. Joanna Svačinová, pokladník 
4. Helena Burdejova 
5. Marta Jesariew 
6. Petr Znamenáček 
7. Michaela Štorková 
8. Pavla Neumannová 
9. Viera Kovaříková 
10. Alžběta Veselá 
11. Barbora Podnecká 
12. Barbora Miklášová 
13. Eduard Nováček 
14. Lucie Nečasová 
15. Šafra Jan 
16. Kamil Pokorski 
17. Pavla Švajdová 
18. Marika Růžičková 
19. Marie Pernicka 
20. Terezie Urmaničová 
21. Slavěna Znamenáčková 
22. Natálie Hájková 
23. Kateřina Ungrová 

 


