
Zápis ze členské schůze SOCHP konané 9.12.2017 vZápis ze členské schůze SOCHP konané 9.12.2017 vZápis ze členské schůze SOCHP konané 9.12.2017 vZápis ze členské schůze SOCHP konané 9.12.2017 v    Brně Brně Brně Brně ----    LužánkáchLužánkáchLužánkáchLužánkách    
Program schůze: 

1. Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů 
2. Schválení programu 
3. Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze 
4. Zpráva o hospodaření za 2016 
5. Zprávy z ÚOK a od sboru posuzovatelů 
6. Schvalování nových členů 
7. Vyhlášení voleb na rok 2018 
8. Návrh rozpočtu na 2018 
9. Odměny pro členy za pomoc SOCHP 
10. Diskuze 
11. Zpráva návrhové a mandátové komise 
12. Usnesení 
13. Závěr 

1.1.1.1. ZahájeníZahájeníZahájeníZahájení    ----    vvvvolba mandátové a návrhové komise, zapisoolba mandátové a návrhové komise, zapisoolba mandátové a návrhové komise, zapisoolba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelůvatelů a ověřovatelůvatelů a ověřovatelůvatelů a ověřovatelů    
Schůzi zahájila v 15:00 předsedkyně SOCHP Markéta Čacká, která celou schůzi vedla. Schůze se 
zúčastnilo (včetně plných mocí) 34 členů, byla tedy usnášení schopná. Jednomyslně bylo zvoleno toto 
složení: 
Zapisovatel: Eva Onderková 
Ověřovatel zápisu: Michaela Švrčková 
Mandátová komise:  
Helena Hanusová Lužná (předseda), Barbora Belešová, Blanka Vondráčková 
Návrhová komise: 
Petra Koťátková (předseda), Miroslav Smolej, Blanka Sýkorová 

2.2.2.2. Schválení programu.Schválení programu.Schválení programu.Schválení programu.    
Program byl jednomyslně schválen beze změn. 

3.3.3.3. Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůzeZpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůzeZpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůzeZpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze    
Za rok 2017 se konalo 8 výstav pořádaných nebo spolupořádaných SOCHP, které byly nadmíru 

úspěšné. Podařilo se otevřít dvě nové výstavy – jednu v Táboře, druhou v Liberci, ve kterých budeme 

rádi pokračovat i nadále. Velmi úspěšný byl také vzdělávací projekt Víte, že... který má sloužit 

k poučení chovatelů a majitelů potkanů i další veřejnosti, projekt prezentuje SOCHP na výstavách a 

Facebookových stránkách. Na Facebooku se také rozběhlo představení chovatelských stanic, které 

má poskytnout malý pohled pod pokličku oblíbených chovatelů. SOCHP dále prezentovalo potkany a 

chov potkanů na výstavách ŽIVÁ EXOTIKA a CHOVATEL 2017 v Lysé nad Labem. K propagaci chovu 

potkanů jako domácích mazlíčků jsme vytvořili i letáky zaměřené na základní informace o potkanech. 

4.4.4.4. Zpráva o hospodaření za 2016Zpráva o hospodaření za 2016Zpráva o hospodaření za 2016Zpráva o hospodaření za 2016    
Byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2016 a členové měli možnost do ní na místě 

nahlédnout. Zpráva je přílohou 1 tohoto zápisu. 

5.5.5.5. Zprávy z ÚOK a od sborZprávy z ÚOK a od sborZprávy z ÚOK a od sborZprávy z ÚOK a od sboru posuzovatelůu posuzovatelůu posuzovatelůu posuzovatelů    
Před členskou schůzí SOCHP se konala schůze sboru posuzovatelů potkanů. Na schůzi byla probrána 

některá důležitá témata: 



• odhlasovalo se uvolnění podmínek pro registraci zvířat do PP chovu, kde se posuzovatelé 

budou zaměřovat především na stavbu těla a kvalitu barvy, u rozložení bílé kresby bude 

posouzení mírnější, pokud je zvíře jinak v pořádku, může se registrovat i s hrubými vadami. 

Cílem je podpořit PP chov, ve kterém se potkani s kresbou uchovňují jen zřídka 

• odhlasovala se revize Standardu, která bude platná od 1.1.2018, proběhly tyto změny: 

o Standard byl doplněn o důkladnější popis barev očí a tím byly i poupraveny popisy 

některých zbarvení a také došlo ke zpřesnění popisů u některých barev 

o byl přidán obláčkový efekt, nově tedy bude možné takto zbarvená zvířata registrovat 

o v pravidlech chovu bylo zpřesněno pravidlo o maximální příbuznosti zvířat, tak aby se 

předcházelo nedorozumění 

o z textu Standardu byly vyškrtnuty nebo upraveny některé popisy, které nebyly 

v souladu s pozorovanou skutečností (např. šilhání jako vada, délka ocasu atd.) 

o u strakované a strakované berkšírské kresby byl výskyt „smajlíku“ přesunut do 

lehkých vad 

o drobné změny a úpravy textu, opravy gramatických chyb 

• předsedou sboru posuzovatelů byla zvolena Markéta Čacká, dozorem nad adepty na 

posuzovatele Helena Hanusová Lužná 

ÚOK scÚOK scÚOK scÚOK schválilo několik změn týkajících se šampionátůhválilo několik změn týkajících se šampionátůhválilo několik změn týkajících se šampionátůhválilo několik změn týkajících se šampionátů::::    

• každé jednotlivé ocenění CAC lze pro získání šampionátu použít pouze jednou, není tedy 

možné žádat o vydání šampionátu na základě udělených CAC, které byly pro získání 

šampionátu už někde použity 

• doplnění řady šampionátů o titul Superšampion (SCH): 

� potkan musí mít již titul Grandšampion 

� musí získat další ocenění CAC 

� alespoň na jedné výstavě se musí umístit jako nejlepší samec/samice výstavy 

či získat srovnatelné ocenění, pokud by se tato cena neudělovala (zda je 

ocenění srovnatelné posoudí správce šampionátu) 

Při splnění podmínek obdrží majitel potkana skleněnou plaketu se jménem zvířete a 

uděleným titulem Superšampion. Platí se administrativní poplatek 100 Kč za vydání 

šampionátu. 

• nový titul Zasloužilý potkan českého chovu (ZPCH): 

� potkan musí získat alespoň titul Šampion (dokládá se kopií diplomu) 

� musí po sobě zanechat nejméně 2 vrhy s PP ČSCH (dokládá se rodokmeny s 

uvedeným VPL) 

� alespoň 3 potomci ze dvou vrhů získají na výstavách ocenění CAC (dokládá se 

posuzovacími lístky s razítkem CAC nebo potvrzuje správce šampionátu) 

Při splnění podmínek obdrží majitel potkana stříbrný talíř se jménem zvířete a uděleným 

titulem Zasloužilý potkan českého chovu, tento titul lze uvádět v rodokmenech za jménem 

zvířete zkratkou ZPCH. Administrativní poplatek byl stanoven na 100 Kč. 

V souvislosti se spuštěním elektronického evidenčního systému členů ČSCH došlo k přečíslování 

průkazů některých členů. Dotčení členové budou o novém členském čísle informování a požádáni, ať 

si ho upraví všude, kde ho budou používat. 

 



6.6.6.6. sssschvalování nových členůchvalování nových členůchvalování nových členůchvalování nových členů    
PŘIJATÍ   ZAMÍTNUTÍ 

Bordovská Klára Mottl Michal Marisová Elizabeth 

Conte Zuzana Nováková Jarmila   

Gáliková Ivana Převrátilová Marta   

Halíčková Adéla  Tomášková Nikola   

Jirgena Gundega Tomková Martina   

Kočková Olga Vobecký Jan   

Kyliánová  Simona Zagora Filip   

 
Jak v případě přijatých tak zamítnutých členů bylo rozhodnutí členů jednomyslné. 

7.7.7.7. Vyhlášení voleb naVyhlášení voleb naVyhlášení voleb naVyhlášení voleb na    rok 2018rok 2018rok 2018rok 2018    
Na schůzi byly vyhlášeny volby do výboru SOCHP a do kontrolní komise SOCHP, které proběhnou na 

členské schůzi dne 7.1.2018 od 15 h. Schůze se bude konat v budově ČSCH v Praze, ul. Maškova 

1646/3, 180 00 Praha 8. Volit může každý člen starší 18 let, který bude mít řádně zaplacené členské 

příspěvky. Do voleb se současné vedení přihlásilo jako tým, tj. předseda Ing. Markéta Čacká, jednatel 

Petra Koťátková, pokladník Věrka Rožníčková. Kontrolní komisi pak tvoří Bc. Michaela Švrčková, Bc. 

Helena Hanusová Lužná, Jana Drncová. 

8.8.8.8. Návrh rozpočtu na 2018Návrh rozpočtu na 2018Návrh rozpočtu na 2018Návrh rozpočtu na 2018    
Byl představen návrh rozpočtu SOCHP na rok 2018. Kromě obvyklých příjmů a výdajů (členské 

poplatky, platby za členské známky, výdaje na výstavy, příjmy z výstav) byl do rozpočtu zahrnut 

sponzorský dar ve výši 1000 Kč, kterým by chtělo SOCHP přispět na chov velemyši obláčkové v Zoo 

Praha.  

I v roce 2018 bude SOCHP přispívat svým členům na prezentaci chovu na zahraničních výstavách. Pro 

prezentaci českého chovu byla vybrána polská výstava, která proběhne v září ve Varšavě. Příspěvek 

ve výši 1500 Kč bude poskytnut reprezentační skupině, do které byli nominováni členi na základě 

výsledků uplynulé výstavní sezóny. Nominováni byli Helena Hanusová Lužná, Julius Lužný, Alena 

Vocelková, Michal Mottl, Petra Koťátková, pokud z jejich strany nebude zájem o účast 

v reprezentační skupině, budou případně osloveni další osoby v pořadí. 

Do rozpočtu byl také naplánován funkční paušál ve výši 5 000 Kč, který bude sloužit pro odměňování 

pracovních komis (např. pracovní komise programátorů a grafiků). Návrh rozpočtu je přílohou č. 2 

tohoto zápisu. Byl odhlasován jednomyslně. 

9.9.9.9. Odměny pro členy za pomoc SOCHPOdměny pro členy za pomoc SOCHPOdměny pro členy za pomoc SOCHPOdměny pro členy za pomoc SOCHP    
Členové, kteří v roce 2017 pomáhali na výstavách nebo věnovali svůj čas další práci pro SOCHP, získali 

na rok 2018 slevu na výstavních poplatcích a to podle odpracovaných hodin (5% sleva za 10 hodin, 

10% sleva za 20 hodin). Na schůzi se také připomínalo, že tyto slevy mohou získat členové za pomoc 

na výstavách SOCHP nebo prací pro SOCHP, není tedy možné nárokovat např. odměnu za práci na 

výstavě, jejímž pořadatelem nebo spolupořadatel nebylo SOCHP. 

Slevu ve výši 5 % získává na rok 2018: Adéla Máčiková, Nikola Antoličová, Alena Kohlmajerová, Blanka 

Vondráčková 

Slevu ve výši 10 % získává na rok 2018: Barbora Belešová, Petra Koťátková, Anna Vedralová, Helena 

Hanusová Lužná, Blanka Sýkorová, Michal Mottl, Kateřina Boušková, Věrka Kabrdová, Jana 

Smejkalová, Ivana Gáliková a Karolína Dřevová. 



Za rok 2017 byly také schváleny finanční odměny ve výši 2000 Kč Janu Vobeckému za grafické práce a 

přípravu tématického kalendáře, 1000 Kč Petru Jankovskému za činnost programátorskou a 500 Kč 

Ondřejovi Vančovi za grafické práce. 

Odměny byly schváleny jednomyslně. 

10.10.10.10. DiskuzeDiskuzeDiskuzeDiskuze    
V rámci diskuze upozornila Blanka Sýkorová na to, že někteří chovatelé zapomínají na 
povinnou evidenci VP vrhů a zapomínají vrhy zasílat. Znovu tedy připomněla, že rodokmen 
každého vrhu, který nemá oficiální PP ČSCH, musí být zaslán do 3 měsíců věku vrhu na e-
mail: potkanivp@seznam.cz 
Členové byli informováni, že členské příspěvky na rok 2018 je nutné zaplatit nejpozději do 
21.1.2018, aby měl pokladník dostatek času na zpracování agendy a odvedení povinných 
plateb svazu. 

11.11.11.11. Zpráva návrhové a mandátové komiseZpráva návrhové a mandátové komiseZpráva návrhové a mandátové komiseZpráva návrhové a mandátové komise    
Návrhová i mandátová komise přednesly svou zprávu. Návrhová komise dále navrhla usnesení z této 

schůze. 

12.12.12.12. UsneseníUsneseníUsneseníUsnesení    
Členská schůze schválila program schůze, zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi. Dále 

schválila nově přijaté členy, návrh rozpočtu na rok 2018 a odměny pro členy SOCHP. 

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti SOCHP v uplynulém roce, zprávu o hospodaření za 

rok 2016, zprávy z ÚOK a sboru posuzovatelů a vyhlášení voleb na rok 2018. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

13.13.13.13. ZávěrZávěrZávěrZávěr    
Schůze skončila dne 9.12. v 16:00. 

 

  



Příloha 1: Příloha 1: Příloha 1: Příloha 1:     

Hospodaření za rok 2016 
náklady 

 výstavy      79 746,00 Kč  

čistička vzduchu         3 100,00 Kč  

členské známky      13 469,00 Kč  

posuzovatelé + registrace         5 430,00 Kč  

 
   101 745,00 Kč  

  

  výnosy 
 členské poplatky      32 615,00 Kč  

výstavy      76 240,00 Kč  

posuzovatelé         4 000,00 Kč  

sponzorský dar      10 000,00 Kč  

registrace      16 910,00 Kč  

 
   139 765,00 Kč  

  celkový výnos za rok 2016      38 020,00 Kč  
 

Příloha 2:Příloha 2:Příloha 2:Příloha 2:    

Návrh rozpočtu na rok 2018 
 

  náklady 
 výstavy      80 500,00 Kč  

propagace      13 000,00 Kč  

funkční paušál         5 000,00 Kč  

členské známky      17 000,00 Kč  

šampionáty, registrace         1 500,00 Kč  

poplatky za posuzovatele a adepty      12 000,00 Kč  

sponzorský dar - velemyš obláčková         1 000,00 Kč  

příspěvek na zahraniční výstavu         1 500,00 Kč  

 
   131 500,00 Kč  

  výnosy 
 výstavy      90 000,00 Kč  

členské poplatky      31 200,00 Kč  

registrace, šampionáty         7 000,00 Kč  

posuzovatelém adepti         6 500,00 Kč  

propagace      10 000,00 Kč  

sponzorský dar         5 000,00 Kč  

 
   149 700,00 Kč  

  předpokládaný výnos celkem       18 200,00 Kč  
 


