Zápis ze členské schůze SOCHP konané 12. 1. 2020 v Praze
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze
Zpráva o hospodaření za 2018
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 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Dovolba třetího člena kontrolní komise
Diskuze
Zpráva návrhové a mandátové komise
Usnesení
Závěr

1. Zahájení-volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů
Schůzi zahájila v 14:53 předsedkyně SOCHP Markéta Čacká, která celou schůzi vedla. Schůze se
zúčastnilo (včetně plných mocí) 15 členů z aktuálních 23, byla tedy usnášení schopná. Jednomyslně
bylo zvoleno toto složení:
Zapisovatel: Věrka Rožníčková
Ověřovatel zápisu: Filip Zagora
Mandátová a návrhová komise: Barbora Belešová (předseda), Magda Ševčíková, Lenka Kovářová

2. Schválení programu
Program byl doplněn o bod č. 11: Dovolba třetího člena kontrolní komise a jednomyslně schválen.

3. Zpráva o činnosti SOCHP za období od poslední schůze
Za rok 2019 se konalo 8 výstav pořádaných nebo spolupořádaných SOCHP. Naši chovatelé prezentovali
náš chov potkanů ve Finsku (Belešová) a v Itálii (Čacká, Převrátilová). Prezentace chovu potkanů
veřejnosti proběhla i na celostátní výstavě CHOVATEL 2019. Jako nový propagační materiál vzniklo
„Desatero chovatelů potkanů“ a informační leták se základními informacemi o chovu, který je určen
především k předávání spolu s rodokmenem novým majitelům potkanů. K dalším propagačním
materiálům patří diář na rok 2020 s fotografiemi potkanů a informačními texty o nich, stolní kalendář
s komiksem potkana Pepy a nástěnný kalendář s vybranými texty z materiálu „Víte, že...“.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018
Byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2018 a členové měli možnost do ní na místě nahlédnout.
Zpráva je přílohou 1 tohoto zápisu.

5. Zprávy z ÚOK a Sboru posuzovatelů
Vzhledem k povinnosti chovatelů evidovat vrhy, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP
vrhy), bylo sborem posuzovatelů navrhnuto a ÚOK schváleno, že se nově těmto vrhům bude udělovat
evidenční číslo ve tvaru EČ 001/20. Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození vrhu zaslat na
adresu potkanivp@seznam.cz rodokmen (VP) vrhu, kterému bude obratem přiděleno evidenční číslo,
které se bude ve VP uvádět.
Nově se bude udělovat titul „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli, který v daném výstavním
období získá nejvíce bodů za umístění. Bodování je následující: 3 body za první místo, 2 body za druhé
místo a 1 bod za třetí místo, za umístění v kategorii pokročilých se přičítá ještě jeden bod navíc.
Dne 31. 1. 2020 se bude konat aktiv ÚOK, na který byla jako delegát SOCHP jednomyslně zvolena Věrka
Rožníčková.
Dne 21. 3. 2020 se budou v Rychnově konat zkoušky posuzovatelů potkanů a zároveň se otevřou
adeptské zkoušky pro nové zájemce o posuzování. Podrobnější informace budou uvedeny na webu
ÚOK v následujících dnech.

6. Schvalování nových členů
Noví členové přijatí v roce 2019:
Sylva Babáková
Barbora Barszczová
Žaneta Dušáková
Monika Konopová
Monika Krejčí
Dominik Kubálek
Markéta Kučerová
Kristýna Myšková
Irena Steinerová
Denisa Zoulová
Noví členové přijatí v roce 2020:
Sandra Česlová
Ondřej Kloud
Sabina Kandlerová
Daniela Šveňhová
Přijetí členů bylo jednomyslně schváleno.

7. Povinnosti členů a jejich plnění
Proveden apel na chovatele, aby dodržovali své povinnosti nejen v péči o potkany, kde vesměs nejsou
problémy, ale také v administrativě spojenou s odchovy a registrací zvířat. Zejména by měli dodržovat
včasné zasílání podkladů pro vydávání průkazu původu, evidenci VP vrhů a předávat novým majitelům
dokumenty zároveň s předáním mláděte.

8. Odměny pro členy za pomoc SOCHP
Členové, kteří v roce 2019 pomáhali na výstavách nebo věnovali svůj čas další práci pro SOCHP, získávají
na rok 2020 slevu na výstavních poplatcích a to podle odpracovaných hodin (5% sleva za 10 hodin, 10%
sleva za 20 hodin). Slevy pro rok 2020 budou nastaveny na základě vyplněných indexů pomocníka,
které zájemci o slevu obdrželi v průběhu roku.
Za rok 2019 byly také schváleny finanční odměny ve výši 1000 Kč Petru Jankovskému za činnost
programátorskou, 1000 Kč Heleně Hanusové Lužné za příkladnou práci na výstavách a 500 Kč Ivaně
Gálikové za přípravu automatického systému pro tisk diplomů.
Odměny byly schváleny jednomyslně.

9. Plán výstav na rok 2020
Nová výstava se bude konat 15. 2. 2020 v Klubu Klamovka. Výstava bude vedena v duchu „potkana
Pepy“ a název výstavy je Pepova Krýstava. Součástí výstavy bude blok přednášek pro veřejnost.
15. 2. 2020 Pepova Krýstava, Praha
21. 3. 2020 XX. Výstava morčat a drobných hlodavců, Rychnov nad Kněžnou
25. 4. 2020 ČESKÁ MYŠ 2020, Praha
23. 5. 2020 Potkan Jana Žižky IV, Tábor
18. 7. 2020 7. Ostravské šťurování, Ostrava
08. – 09. 8. 2020 16. Speciální výstava potkanů, Praha
10. 10. 2020 Potkani pod Ještědem 2020, Liberec
13. – 15. 11. 2020 9. Podzimní výstava CHOVATEL 2020, Lysá nad Labem
12. 12. 2020 12. Vánoční výstava, Brno

10. Návrh rozpočtu na rok 2020
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2020 a členové měli možnost do něj na místě nahlédnout. Zpráva
je přílohou 2 tohoto zápisu. Návrh rozpočtu byl schválen jednomyslně.

11. 11.

Dovolba třetího člena kontrolní komise

Vzhledem k tomu, že bývalá členka kontrolní komise Jana Drncová ukončila členství, byla prozatímně
jako třetí člen kooptována Magda Ševčíková.
Termín řádných voleb je 15. 2. 2020 na výstavě v Praze. Kandidáti se mohou hlásit do 31. 1. přes emailovou adresu info@sochp.cz, kandidátka bude k dispozici na stránkách sochp.cz.

12. Diskuze
Vzhledem k legislativním změnám týkajících se evidence tržeb, které nastanou od 1. 5. 2020, byla
Barbora Belešová pověřena vypracováním písemné zprávy s informacemi pro chovatele.

13. Zpráva návrhové a mandátové komise
Návrhová a mandátová komise přednesla svou zprávu a navrhla usnesení z této schůze.

14. Usnesení
Členská schůze schválila program schůze, zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi. Dále schválila
nově přijaté členy, návrh rozpočtu na rok 2020 a odměny pro členy SOCHP. Členská schůze vzala na
vědomí zprávu o činnosti SOCHP v uplynulém roce, zprávu o hospodaření za rok 2018 a zprávu z ÚOK
a sboru posuzovatelů. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

15. Závěr
Schůze byla ukončena poděkováním přítomným v 15:23 hod.

