
Návrhová komise předkládá ke schválení následující usnesení: 

Ústřední konference delegátů sekce chovatelů hlodavců dne 11.2.2022 

BERE NA VĚDOMÍ 

• přednesené zprávy a informace (viz. přílohy) 

 

SCHVALUJE 

• splnění úkolů z minulé konference 

• proplacení části nákladů na zasedání EE do výše schválené v rozpočtu na rok 2022 

• volbu delegátů na VH 2022 aklamací 

• Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, 

Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH v roce 2022. 

• pověření Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací 

morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací 

potkanů pro rok 2022.  

• Povinnost pověřených specializovaných organizací v následujícím roce předložit na 

celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet 

ČSCH v členění níže: 

Úkon a zodpovědnost Částka 

vybíraná SO 

odvod do ÚOK 

CHMH 

registrace morčete - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč 

registrace potkana s PP - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč 

registrace potkana bez PP - posuzovatel 90,- Kč 5,- Kč 

registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč 

vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP 70,- Kč 10,- Kč 

šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 100,- Kč 10,- Kč 

šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 200,- Kč 50,- Kč 



certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů 100,- Kč 10,- Kč 

změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč 

poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – 

předseda sboru posuzovatelů 

500,- Kč 500,- Kč 

přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru 

posuzovatelů 

500,- Kč 500,- Kč 

duplikát CAC - posuzovatel 50,- Kč 0,- Kč 

POVĚŘUJE 

• ÚOK CHHL zajištěním přípravy a kontrolou sady otázek ve spolupráci se sborem 

posuzovatelů morčat na přijímací zkoušky na adepty na posuzovatele morčat do 

30.6.2022 

• Xxx předložením zprávy o činnosti za rok 2021  

UKLÁDÁ 

• ÚOK CHHL a pověřené tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí 

hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech 

pro sekci hlodavci členy ÚOK a KK ÚOK 

• Předsedkyni ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o položkách rozpočtu sekce na rok 

2023 

• ÚOK CHHL vypsat  termín přijímacích zkoušek pro kandidáty na adepty na 

posuzovatele morčat nejpozději do 30.06.2022 

• ÚOK CHHL dále pracovat na připravované novelizaci registračního řádu morčat 

 

Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění.  

 

Kdo je pro aby bylo schváleno přednesené usnesení. 

 

Schváleno. 


