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Zápis z 1. jednání výboru Klubu chovatelů ježků 

Místo konání: uzavřená skupina "Vedení KCHJ" na facebooku 

Datum schůze: 3.1.2017 – 12.1.2017 

 
Přítomni: 
Fabiena Baráková (místopředseda), Anna Černohorská (tajemník), Ing. Klára Charvátová 
(předseda), Monika Rousová (jednatel), Magdaléna Rudolfová (pokladník) 
 
Hosté: 
Simona Linková (člen RK), Jiří Kheil (předseda RK, hlas poradní), Veronika Szmeková (člen 
RK) 
 
Program jednání 
1. Předsedkyně informovala o jednání ohledně vydávání PP 
Průkazy původu jsou i nadále vydávány paní Evou Němčanskou, tisk a distribuci zajistí již výbor 
KCHJ sám. Paní Němčanská také stále vede evidenci ježků KCHJ (např. eviduje úhyny, 
chirurgické zákroky, změny majitelů apod.) a provádí analýzy krytí. Členové mají tedy stále 
povinnost používat formuláře umístěné na webu KCHJ. 
 
2. Předsedkyně informovala o probíhajících změnách ve spolkovém rejstříku a nutnosti 
schválení dalších úprav stanov 
Předsedkyně současně požádala všechny nové členy výboru a revizní komise o osobní údaje, 
které jsou pro zapsání nového vedení potřeba. Co nejdříve musí být svolána další mimořádná 
členská schůze, na které bude probíhat schvalování změn stanov, týkající se bodu počtu členů 
výboru (je potřeba doupravit ještě další body, např. čl. VII bod 11) a změny sídla Klubu. 
 
3. Hlasování o změnách chovatelského řádu 
Z důvodu vzniku nového Registru ježků, který není jakkoli zaštítěn Klubem chovatelů ježků, 
proběhlo hlasování o změně jednotlivých bodů chovatelského řádu, aby veškeré formulace byly 
jednoznačné. Rovněž se hlasovalo o zmírnění podmínek při vzniku chovných stád.  
Na základě hlasování výboru KCHJ bylo následně vydáno Vyjádření KCHJ ke vzniku nového 
Registru ježků, na jehož formulaci se členové výboru shodli. 
Znění registračního řádu bude ještě projednáváno na další schůzi výboru tak, aby všechny úpravy 
byly provedeny současně. 
 
3a Hlasování o úpravě bodu "Chovné stádo může chovatel zaregistrovat po 6 měsících od přijetí 
do KCHJ." na formulaci "Chovné stádo může chovatel zaregistrovat po 4 měsících od přijetí do 
KCHJ." 
Úprava byla schválena jednohlasně 
5 členů výboru hlasovalo pro 
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3b Hlasování o přidání bodu: "Člen, který měl v minulosti registrované chovné stádo a ukončil 
své členství v KCHJ nemusí po svém návratu čekat a může své CHS obnovit ihned." 
Úprava byla schválena jednohlasně 
5 členů výboru hlasovalo pro 
 
3c Hlasování o změně bodu: " Chovatelé jsou povinni zaregistrovat všechny své ježky a vrhy." na 
formulaci "Chovatelé jsou povinni zaregistrovat všechny své narozené vrhy u KCHJ do 2 měsíců 
od narození. Chovatel je povinen hlásit KCHJ také mrtvě narozená mláďata a mláďata uhynulá v 
průběhu odchovu (tím jsou myšlena i mláďata, která byla samicí sežrána). Každý ježek může mít 
vystaven pouze jeden průkaz původu." 
Úprava byla schválena jednohlasně 
4 členi výboru byli pro, 1 se zdržel 
 
3d Hlasování o úpravě bodu: "Chovatel/majitel nebude půjčovat své ježky k páření 
neregistrovaným chovatelům, s neregistrovanými zvířaty a zvířaty označenými jako 
pet/nevhodné k chovu." na formulaci "Chovatel/majitel nebude půjčovat své ježky k páření 
neregistrovaným chovatelům, s neregistrovanými zvířaty a zvířaty označenými jako 
pet/nevhodné k chovu. Chovatelé KCHJ si vsak mohou zapůjčovat ježky s ověřenými chovateli 
Registru ježků, kteří jsou uvedeni na jeho webových stránkách." 
Úprava byla schválena 
3 členi výboru byli pro, 2 členi se zdržel 
 
3e Hlasování o přidání bodu: "Chovatel musí před každým krytím nechat provést analýzu krytí. 
V případě krytí stejného páru, pro který byla již analýza jednou provedena a krytí bylo 
doporučeno, není nutné analýzu opakovat." 
Úprava byla schválena jednohlasně 
5 členů výboru hlasovalo pro 
 
3f Během členské schůze, která se konala v listopadu 2016 bylo schváleno "Kdo bude vynášet 
interní informace ať už ze skupiny pro členy nebo z členské sekce webu, bude bez upozornění 
vyloučen. Pouze za předpokladu, že budou poskytnuty prokazatelné důkazy o pomluvě". 
Proběhlo hlasování o zakomponování tohoto bodu do chovatelského řádu. 
Úprava byla schválena jednohlasně 
5 členů výboru hlasovalo pro 
 
4. Hlasování o zachování Ježkovníku 
Výbor KCHJ jednohlasně projevil zájem o zachování klubového věstníku Ježkovník, který dříve 
vedla Anna Vrábková. Členové výboru (FB, AČ, KCH, MR) a také člen revizní komise (VS) 
přislíbili také pomoc s tvorbou článků. Předseda byl pověřen jednáním s Annou Vrábkovou 
o možnosti obnovy časopisu v případě pomoci se psaním článků. V případě souhlasu 
s pokračováním Ježkovníku bude Anně Vrábkové uděleno čestné členství pro rok 2017. Pokud 
má někdo z členů KCHJ návrh na článek, ať prosím kontaktuje předsedkyni. 
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5. Předsedkyně navrhla rozdělení úkolů v novém výboru. Proti návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky, proto je současná odpovědnost za úkoly následovná: 
Vyřizování e-mailové komunikace - předseda, místopředseda, tajemník, členové RK 
Webové stánky KCHJ - místopředseda 
Vydávání certifikátů stád - tajemník 
Tisk a odesílání průkazů původu - předseda 
Odesílání zdravotních průkazek - předseda 
Odesílání ročních členských nálepek - tajemník (příp. předseda) 
Odesílání členských karet - tajemník 
Vedení účetnictví a pokladny, sbírání dokladů - pokladník 
Dohadování spolupráce, termínů a míst výstav, sponzorů, prezentace klubu - jednatel 
 
 
 
Dne: 15.1.2017 
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 
 
 
 
 
 

 


