
Zápis z členské schůze náhradní 

Českého křeččího klubu, z. s. 

IČ 26571951, se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice 

konané dne 29. 11. 2020 

 
Místo konání: on-line platforma Jitsi Meet.  
 
Schůzi nebylo možné svolat jinak než on-line z důvodu platných protiepidemických opatření, která 
neumožňují shromažďování osob.   
 
Přítomno: 16 členů z celkových 63  
Prezenční listina je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. 
 

Členskou schůzi náhradní Českého křeččího klubu, z. s., konanou dne 29.11.2020 (dále je „členská 
schůze“) zahájila v 17.15 hod. předsedkyně výboru Bc. Lucie Bláhová. 

 

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. Kateřiny Ungrové zapisovatelem členské schůze 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 2 

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: 14  proti: 0 zdržel se: 1 

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

Bylo konstatováno, že je přítomno 15 členů z celkového počtu 63 členů a že členská schůze náhradní 
je usnášeníschopná. Předsedající přečetla program schůze a zároveň požádala přítomné členy o 
zařazení mimořádného bodu do programu jednání. Vysvětlila, že na začátku týdne současná 
místopředsedkyně Anna Rumplíková oznámila své rozhodnutí podat rezignaci, což znamená, že bude 
muset proběhnout volba nového člena výboru. 
 
Hlasování č. 3 – zařazení mimořádného bodu do programu členské schůze  

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 15  proti: 0  zdržel se: 0 
 
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. 
3.1. Plánovaná personální změna ve výboru ČKK 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK. 
5. Plánované výstavy a akce na rok 2021. 
6. Představení nové koncepce akcí a výstav. 



7. Projednání možnosti změny loga klubu. 
8. Příprava nových tiskopisů (průkaz původu, členská legitimace). 
9. Podklady pro přípravu nových interních dokumentů (chovatelský řád, kárný řád). 
10. Představení koncepce plemenné knihy a s tím spojené hlášení vrhů. 
11. Hlasování o navýšení členského poplatku od roku 2022. 
12. Diskuse. 
13. Závěr. 
 
Hlasování č. 4 – schválení programu členské schůze náhradní 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 15  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Program členské schůze byl schválen. 
 
V 17:37 se ke schůzi připojila členka Denisa Dlesková a počet přítomných členů byl od tohoto okamžiku 
16. 
 
Bod 3.1. Plánovaná personální změna ve výboru ČKK 
 
Předsedající osvětlila situaci přítomným členům: na začátku tohoto týdne místopředsedkyně výboru 
oznámila své rozhodnutí podat v nejbližší době rezignaci. Důvody pro rezignaci vysvětlí všem členům 
v hromadném mailu. Vzhledem k tomu, bude muset proběhnout volba nového člena výboru, a 
předsedající požádala přítomné členy, aby hlasovali o tom, zda jsou pro, aby tato volba proběhla kvůli 
stávajícím protiepidemickým opatřením opět per rollam. 
 
Hlasování č. 5 – Souhlasíte s tím, aby volba nového člena výboru proběhla opět přes hlasování na dálku, 
tedy jako PER ROLLAM? 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 14  proti: 0  zdržel se: 2 
 
Na základě výsledků hlasování bylo konstatováno, že další volba nového člena výboru po oficiálním 
obdržení rezignace Anny Rumplíkové proběhne opět per rollam. 
 
Bod 4. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKK.  
 
Přítomní členové výboru představili členům zprávu o hospodaření ČKK v letošním roce a hospodářské 
výsledky dosažené v roce 2019 uvedené ve výkazu o majetku a závazcích a výkazu příjmů a výdajů. 
Výkazy a podané DP jsou přílohou č. 2 a 3 k tomuto zápisu. Veškeré další předané informace jsou 
uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zápisu.    
 
 Bod 5. Plánované výstavy a akce na rok 2021. 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY  
› 14. Mezinárodní výstava křečků a křečíků TOULCŮV DVŮR 3.10.2021 
 
KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 
› 2. Speciální výstava křečků a křečíků FOR PETS jaro 2021 
 
Akce proběhnou, pokud to umožní aktuální epidemiologická situace. 
 
 
 
 



Bod 6. Představení nové koncepce akcí a výstav. 
 
Členové výboru představili novou koncepci výstav a důvody pro její zpracování. Cílem, kterého by mělo 
být dosaženo, je pořádat výstavy atraktivnější pro účastníky a diváky, udělovat více ocenění a titulů, 
rozšiřovat povědomí o standardech, povzbudit chovatele k cílevědomému výběru nejlepších zvířat do 
chovu a pořádat více výstav v budoucnu (3-4 za rok). Podrobnější informace o připravované koncepci 
jsou přílohou č. 4 k tomuto zápisu. 
 
Bod 7. Projednání možnosti změny loga klubu. 
 
Stávající logo je od roku 2009 v nezměněné formě. Výbor ČKK nemá k dispozici souhlas pro komerční 
využití, a tímto chce předejít možným problémům s autorem loga. Zároveň chce logo přeměnit do 
modernější podoby, která pomůže do budoucna klub lépe prezentovat a vystihovat. Logo by měl 
zpracovat profesionální grafik, včetně potřebného souhlasu pro komerční použití a variant pro různé 
typy dokumentů. Zpracované návrhy loga budou předloženy členům ke diskusi. 
 
Bod 8. Příprava nových tiskopisů (průkaz původu, členská legitimace). 
 
PRŮKAZ PŮVODU 

• Bude vytvořený nový jednotný průkaz původu – po vytvoření nového loga. 

• Nově bude v průkazu původu 4 generační rodokmen (namísto současného 3 generačního). 

• Změní se způsob zadávání textu – aby nedocházelo k „rozhození“ formátu. 

• Přibyde nová kolonka pro zapsání genotypu, vhodnosti do chovu a registračního čísla 
(plemenná kniha). 

• Bude potřeba zasílat průkazy původu klubu pro schválení společně s hlášením vrhů – nebude 
tak docházet k tak častým chybám. 

• Průkaz původu bude ale nadále vystavovat chovatel (zodpovědnost), pokud do budoucna 
nebude rozhodnuto jinak. 

 
ČLENSKÁ LEGITIMACE 

• Po vytvoření nového loga bude vytvořena členská legitimace, která bude sloužit jako průkaz 
členství. 

• O konečné podobě této legitimace budou členové hlasovat. 

• Bude zaslána všem členům ve fyzické podobně na náklady klubu, popřípadě bude možné se 
domluvit na osobním předání. 

 
Bod 9. Podklady pro přípravu nových interních dokumentů 
 
CHOVATELSKÝ ŘÁD 
Cílem chovatelského řádu je stanovení základních podmínek pro chov křečka zlatého (syrského), 
křečíka džungarského, křečíka Campbellova, křečíka Roborovského a křečíka čínského, při zachování 
biologického zdraví každého jedince a jeho charakteristických vlastností. Doplňuje a upřesňuje Etický 
kodex zejména v rámci zařazování zvířat do chovu. 
 
KÁRNÝ ŘÁD 
Obsahuje pravidla pro kárné postihy v případě porušení interních pravidel.  Specifikuje druhy kárných 
provinění a stanovuje kárné orgány a konkrétní kárná opatření. 
 
Předběžně zpracované návrhy budou členům zaslány mailem k připomínkování a doplnění. 
 
Bod 10. Představení koncepce plemenné knihy a s tím spojené hlášení vrhů.  



HLÁŠENÍ VRHŮ – připravovaná koncepce 

• chovatel bude mít povinnost každý vrh do 4 týdnů (tj. 28 dní) od narození nahlásit přes online 
formulář na stránkách www.krecciklub.cz  

• pokud vrh do tohoto data nenahlásí, tento vrh nebude mít nárok na vydání průkazu původu  

• hlášení vrhů nám umožní získat přehled o množství dat, které bude potřeba zpracovávat v 
plemenné knize  

• můžeme takto hlídat dodržování Etického kodexu – zejména rozestupy mezi vrhy u jedné 
samice a počet vrhů za její život, zároveň získáme přehled o křečcích a křečících působících v 
chovu v České republice (včetně genomu)  

• plánované spuštění od 1.1.2021  
 
PLEMENNÁ KNIHA  

• poběží na samotné doméně www.krecciklub.online (zakoupená) 

• chovatelé budou mít povinnost svá chovná zvířata zaregistrovat 

• každý nahlášený vrh bude do plemenné knihy zaznamenán a bude mu přiděleno registrační 
číslo 

• možnost interaktivního prohlížení rodokmenů několik generací zpět  

• pro tvorbu plemenné knihy je nutno znát objem a typ dat, které bude obsahovat. Tato data 
klub získá z připravovaného hlášení vrhu 

• ČKK osloví možné zpracovatele, kteří by byli schopní plemennou knihu připravit a zjistí 
možností a podmínky, které bude následně členům reportovat. 

 

• S hlášením vrhů a plemennou knihou je spojeno vytvoření nové funkce PORADCE CHOVU pro 
dané druhy. 
 

11. Hlasování o navýšení členského poplatku od roku 2022. 
 
Předsedající představila důvody pro navýšení členského poplatku: 

• Po převzetí agendy klubu novým výborem 13.12.2020 došlo k významnému navýšení činnosti 
výboru (klubu). 

• Příprava plemenné knihy, která bude přínosem pro všechny chovatele, je finančně náročná a 
není možné ji zajistit v rámci dobrovolnické činnosti 

• Větší členský poplatek umožní více investovat do akcí pro členy (výstavy, přednášky, školení). 

• Také nám umožní se více prezentovat pro širokou veřejnost (např. vzdělávací materiály) a 
získat tak o nás povědomí. 

• Můžeme pořádat různé soutěže jak pro členy, tak pro širou veřejnost. 

• Můžeme více investovat do výstavy a pořádat je častěji. 
 
Hlasování č. 6 – Souhlasíte s navýšením ročního členského poplatku s platností od 1.1.2022 na 400 Kč 
v případě řádného člena, 200 Kč v případě sympatizujícího a rodinného člena? 

Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:  pro: 15  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Zvýšení členského poplatku od 1.1.2022 na 400 Kč v případě řádného člena, 200 Kč v případě 
sympatizujícího a rodinného člena bylo schváleno. 
 
Bod 12. Diskuse 
 

• Helena Burdejová požádala všechny členy o důsledné vyplňování průkazů původu, protože 
dochází k mnohá chybám zejména u zahraničních křečků, kdy stejné zvíře má v různých PP 
např. odlišný genotyp, barvu, délku srsti, vzor a třeba i datum narození. 

http://www.krecciklub.cz/


• Irena Macháčová podotkla, že v případě zřízení databáze křečků (plemenné knihy) bude 
potřeba více času a více lidí, kteří budou vyplňovat údaje. V další diskusi bylo také zmíněno, že 
hlášení vrhů a registrace chovných zvířat i ze zahraničí, nejen narozených, by mělo být pro 
členy povinné, aby plemenná kniha byla úplná a měla smysl. 

• Na základě dopisu zaslaného klubu nečlenem proběhla diskuse ohledně rozměrů ubikací a 
jejich vybavení uvedených v etickém kodexu. Členové konstatovali, že informace obsažené 
v etickém kodexu týkající se tohoto tématu jsou postačující. Budou ale doplněny informace 
ohledně specifických potřeb jednotlivých druhů křečíků, které zpracují chovatelé. 

• Proběhla diskuse ohledně chystaných úprav standardů, které platí v nezměněné podobě od 
roku 2010. Spolupráci v této oblasti nabídla Kateřina Ungrová, která jako zkušená chovatelka 
křečíků Campbellových připraví chybějící standardy, dále se na zpracování standardů bude 
podílet i Jana Matějková jako zkušená chovatelka křečíků Roborovského. 

• Z podnětů chovatelů na webových stránkách přibude seznam chovatelů jednotlivých druhů 
křečků a křečíků, dále možnost chovatelské inzerce.  

• Byla diskutována nová podoba průkazu původu: měl by být mimo jiné oboustranný, orientace 
obou stránek by měla být stejná, bude čtyřgenerační (pětigenerační by již nebyl dobře čitelný), 
bude obsahovat i místo na fotografie předků. K vyplňování průkazu původu bude vypracován 
návod. 

  
 
Schůze byla ukončena v 19: 47 
 
 
 ........................................................  ............................................................... 
 Předsedající Zapisovatel  
 Bc. Lucie Bláhová  Bc. Kateřina Ungrová 
 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

  



Příloha č. 1  
k zápisu z členské schůze náhradní ČKK ze dne 29.11.2020 
 
 
Prezenční listina: 
 

 
1. Lucie Bláhová, předseda 
2. Joanna Svačinová, pokladník 
3. Jana Votočková Frojdová 
4. Kateřina Ungrová 
5. Irena Machačová 
6. Helena Burdějová 
7. Zuzana Listopodová 
8. Michaela Štorková 
9. Pavla Švajdová 
10. Aneta Zástavová 
11. Lucie Nečasová 
12. Petra Chuchvalcová 
13. Kateřina Stoklasová 
14. Denisa Doležalová 
15. Marie Urbanová 
16. Denisa Dlesková (připojila se v 17:37) 


