Zápis ze členské schůze SOCHP konané 6. 1. 2019 v Praze
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze
Zpráva o hospodaření za 2017
Zprávy z ÚOK a od Sboru posuzovatelů
Schvalování nových členů
Povinnosti členů a jejich plnění
Odměny pro členy za pomoc SOCHP
Plán výstav na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Diskuze
Zpráva návrhové a mandátové komise
Usnesení
Závěr

1. Zahájení-volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů
Schůzi zahájila v 16:45 jednatelka SOCHP Petra Koťátková, která celou schůzi vedla. Schůze se
zúčastnilo (včetně plných mocí) 9 členů, byla tedy usnášení schopná. Jednomyslně bylo zvoleno
toto složení:
Zapisovatel: Věrka Rožníčková
Ověřovatel zápisu: Zápis bude odsouhlasen fyzicky přítomnými členy mailem
Mandátová komise: Věrka Rožníčková (předseda), Kateřina Boušková, Marta Převrátilová
Návrhová komise: Petra Koťátková (předseda), Barbora Belešová, Zuzana Jarošová
2. Schválení programu
Program byl jednomyslně schválen beze změn
3. Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze
Za rok 2018 se konalo 7 výstav pořádaných nebo spolupořádaných SOCHP, které byly nadmíru
úspěšné. Vzdělávací projekt Víte, že..., který byl spuštěn v loňském roce, se nadále těší velké
oblibě, slouží k poučení chovatelů a majitelů potkanů i další veřejnosti a i nadále prezentuje
SOCHP na výstavách a Facebookových stránkách. SOCHP dále prezentovalo potkany a chov
potkanů na výstavách 5 th Winter cavy show v Praze a CHOVATEL 2018 v Lysé nad Labem. K

propagaci chovu potkanů jako domácích mazlíčků jsme vytvořili i letáky zaměřené na základní
informace o potkanech a jejich krmení. SOCHP dále začal sponzorovat velemyš obláčkovou
v pražské ZOO.
Naši chovatelé (Markéta Čacká a Helena Hanusová Lužná) pak vytvořily přednášku pro účastníky
olympiády mladých chovatelů.
V letošním roce byl také vytvořen překlad aktuálního Standardu zbarvení a variet potkanů do
angličtiny.
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
Byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2017 a členové měli možnost do ní na místě
nahlédnout. Zpráva je přílohou 1 tohoto zápisu.

5. Zprávy z ÚOK a Sboru posuzovatelů

Název ÚOK se změnil z ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na ÚOK chovatelů
hlodavců.
Na valné hromadě 2018 se odhlasovalo zvýšení poplatků za členské známky. Nominální hodnota
členského příspěvku na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena
a 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro mladého chovatele.
V roce 2018 bylo registrováno do chovu 273 potkanů a bylo zaevidováno 96 PP vrhů v plemenné
knize.

6. Schvalování nových členů
Přijatí:
Benešová Kateřina
Ševčíková Magda
Zuzana Chvátalová
Vikki Konopová
Zamítnutí:
Milena Georgiová

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

7. Povinností členů a jejich plnění

Bylo připomenuto, aby se včas posílaly vrhy ke schválení a zapsání do plemenné knihy. Registrace
vrhu je nezbytná k tomu, aby mohl být vrhu vystaven řádný průkaz původu. Chovatel je povinen
nejpozději do 1 měsíce od data narození vrhu zaslat na
adresu potkanivrhy@rodent.cz rodokmen vrhu. Od 1. 9. 2015 platí pro chovatele také povinná
evidence vrhů, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy). Chovatelé jsou
povinni do 3 měsíců od narození takového vrhu zaslat na
adresu potkanivp@seznam.cz rodokmen (VP) vrhu.

8. Odměny pro členy za pomoc SOCHP
Členové, kteří v roce 2018 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.
Slevy pro rok 2019 jsou k nahlédnutí u Heleny Hanusové Lužné.
Za rok 2018 byly také schváleny finanční odměny ve výši 1000 Kč Petru Jankovskému za činnost
programátorskou, 500 Kč Ondřejovi Vančovi za grafické práce, 500 Kč Barboře Belešové za práci
na překladu Standardu do angličtiny a 500 Kč Janě Smejkalové za pomoc na výstavách.
Odměny byly schváleny jednomyslně.
9. Plán výstav na rok 2019
23. 03. 2019 XVIIII. Výstava morčat a drobných hlodavců, Rychnov nad Kněžnou
04. 05. 2019 ČESKÁ MYŠ 2019, Praha
25. 05. 2019 Potkan Jana Žižky III, Tábor
20. 07. 2019 6. Ostravské šťurování, Ostrava
10. – 11.08.2019 15. Speciální výstava potkanů, Praha
12. 10. 2019 Potkani pod Ještědem 2019, Liberec
15. – 17. 11. 2019 8. Podzimní výstava CHOVATEL 2019, Lysá nad Labem
7. 12. 2019 11. Vánoční výstava, Brno
10. Návrh rozpočtu na rok 2019
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2019 a členové měli možnost do něj na místě nahlédnout.
Zpráva je přílohou 2 tohoto zápisu.
11. Diskuze
Jednatelkou Petrou Koťátkovou byla vznesena připomínka, že dle zákona je nutno mít na každé
veřejné akci nad určitý počet osob proškoleného pracovníka. SOCHP přispěje 500 Kč na kurz
čtyřem až pěti zájemcům, kteří by si byli ochotni zdravotnický kurz udělat. Podmínkou přispění je,
aby byl účastník kurzu zároveň aktivním návštěvníkem výstav SOCHP.

Pokladníkem Věrkou Rožníčkovou byl podán návrh na zvýšení členských poplatků o 50 Kč v roce
2020 a o 50 Kč v roce 2021 pro řádné i mladé chovatele.
Nové poplatky tak budou vypadat následovně:
Rok 2020

Řádný člen

dospělý

do 18 let

řádné členství

550,-

300,-

řádné členství s časopisem Chovatel

910,-

685,-

Registrovaný člen (příspěvky ČSCH platí v jiné organizaci)

dospělý

do 18 let

registrované členství

260,-

135,-

Zahraniční člen

dospělý

do 18 let

zahraniční člen

650,-

400,-

Řádný člen

dospělý

do 18 let

řádné členství

600,-

350,-

řádné členství s časopisem Chovatel

960,-

735,-

Rok 2021

Registrovaný člen (příspěvky ČSCH platí v jiné organizaci)

dospělý

do 18 let

registrované členství

310,-

185,-

Zahraniční člen

dospělý

do 18 let

zahraniční člen

400,-

450,-

Návrh byl jednomyslně přijat.
12. Zpráva návrhové a mandátové komise
Návrhová i mandátová komise přednesly svou zprávu. Návrhová komise dále navrhla usnesení z
této schůze.
13. Usnesení
Členská schůze schválila program schůze, zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi. Dále
schválila nově přijaté členy, návrh rozpočtu na rok 2019 a odměny pro členy SOCHP. Členská
schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti SOCHP v uplynulém roce, zprávu o hospodaření za rok
2017 a zprávu z ÚOK a sboru posuzovatelů. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

14. Závěr
Schůze byla ukončena v 17:45 hod.

Příloha 1
rozpočet 2017
náklady
výstavy
propagační materiá
členské známky
posuzovatelé + registrace
funkční paušál
příspěvek na zahraniční výstavu

výnosy
členské poplatky
výstavy
posuzovatelé + adepti
sponzorský dar
registrace
propagační materiály

celkový výnos za rok 2017

Příloha 2
Návrh rozpočtu na rok 2019

78 053,00 Kč
13 548,00 Kč
16 805,00 Kč
17 910,00 Kč
2 500,00 Kč
1 500,00 Kč
130 316,00 Kč

31 460,00 Kč
81 670,00 Kč
9 500,00 Kč
5 000,00 Kč
7 250,00 Kč
15 600,00 Kč
150 480,00 Kč
20 164,00 Kč

náklady
výstavy
propagace
funkční paušál
členské známky
šampionáty, registrace
poplatky za posuzovatele a adepty
příspěvek na zahraniční výstavu

výnosy
výstavy
členské poplatky
registrace, šampionáty
posuzovatelé adepti
propagace
sponzorský dar

předpokládaný výnos celkem

80 500,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
17 000,00 Kč
1 500,00 Kč
12 000,00 Kč
1 500,00 Kč
157 500,00 Kč

90 000,00 Kč
31 200,00 Kč
7 000,00 Kč
7 500,00 Kč
45 000,00 Kč
5 000,00 Kč
185 700,00 Kč
28 200,00 Kč

