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Jednání klubu GA, HI, SH a TX
Jindřich Terč, Nepomuk 14.10.2022



Situace ve svazu

• RNDr. Tichý

• K. Šeba



Situace ve svazu

• J. Kopecký

• F. Farka

• AA



Stanovy svazu

• v případě fyzických osob může výkon práv zajišťovat rodinný 
příslušník, který se prokazatelně podílí na chodu hospodářství člena.

• 4) Členem volených orgánů Spolku (pasivní volební právo do orgánů 
Spolku) může být pouze plně svéprávná zletilá a bezúhonná fyzická 
osoba, která je: 
• a) řádným členem 
• b) nebo členem statutárního orgánu řádného člena
• c) nebo zplnomocněna k tomuto výslovně řádným členem; písemné zmocnění 

s ověřeným podpisem řádného člena (osoby oprávněné jednat za něj či jeho 
jménem) musí být předloženo nejpozději před zahájením volby do 
příslušného orgánu. 

• d) nebo čestným členem . 



Stanovy svazu

• Na základě zájmu skupiny chovatelů jednotlivých plemen jsou v rámci 
Spolku vytvářeny chovatelské kluby nebo se přidružují další zapsané 
spolky (dále jen kluby), které zastupují členy Spolkem vedených 
plemenných knih a zájemce o chov daných plemen, a to podle 
principu jedno plemeno = maximálně jeden klub. O formě 
zastoupení ve Spolku (klub nebo zapsaný spolek) rozhoduje členské 
shromáždění členů Stanovy ČSCHMS, dané plemenné knihy, kteří jsou 
současně řádnými členy Spolku



Metodika

• Metodika pro odchovny plemenných býků.

• Metodika pro lineární hodnocení

• Metodika odhadu výpočtu plemenných hodnot.



Stanovy svazu

• Vypracování a schválení metodických postupů, které jsou nezbytné 
pro výkon odborných šlechtitelských a plemenářských činností Spolku 
vyplývajících z těchto Stanov a z pověření Ministerstva zemědělství.

• Paritní zastoupení v orgánech svazu.



NVHZ 2023



Volba Rady plemenné knihy Highland

• Kandidáti:
• Juřica Šimon

• Potůček Petr

• Velš Marek



Volba Rady plemenné knihy Galloway

• Kandidáti:
• Karas Aleš ml.

• Peter Zdeněk

• Terč Jindřich

• Vacík Václav
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