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Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl L, vložka 8574

Datum vzniku a zápisu:
27. května 2020
Spisová značka:
L 8574 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název:
Český teplokrevník z.s.
Sídlo:
U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Identifikační číslo:
091 65 479
Právní forma:
Spolek
Účel:
Hlavním cílem a účelem činnosti spolku je:  
a)funkce odborného svazu plemene český teplokrevník pro držitele statutu uznané chovatelské sdružení, 
b)stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné kvality produktu chov 
koní plemene ČT s důrazem na výkonnost, užitkovost a testaci v klasických jezdeckých disciplínách,  
c)zpracovávání a průběžná aktualizace dlouhodobé koncepce rozvoje chovu plemene ČT,   
d)provádění šlechtitelské činnosti a šlechtitelských opatření dle zákona č. 154/2000 Sb. v platném znění,  
e)organizace chovatelských zkoušek, přehlídek a soutěží, které slouží k testování produktů chovu ČT a k 
porovnání s produkty ostatních, podobně zaměřených, chovatelských organizací v ČR a zahraničí. 
Vytváření podmínek pro zajištění testace u co největší části populace koní plemene ČT, s cílem umožnit 
prokázat po vyhodnocení chovnou hodnotu u každého produktu chovu koní ČT,  
f)podílení se na tvorbě právních předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů,  
g)shromažďování, zpracovávání a předávání důležitých poznatků z činnosti odborných organizací v ČR i 
zahraničí,  
h)spolupráce se státními orgány, zejména Ministerstvem zemědělství ČR a s partnerskými organizacemi, 
zejména se zemskými hřebčinci v oblasti testace koní i v oblasti jezdeckých soutěží,  
i)zabezpečování vzdělávání a informování osob zabývajících se chovem koní a souvisejícím činnostem, 
zajišťování bezproblémového přístupu k aktuálním informacím a doplňování kvalifikace a vzdělávání osob 
v chovu koní,  
j)poskytování poradenské činnosti v oblasti chovu, šlechtění, reprodukce, odchovu, výživy, výcviku a 
ekonomiky chovu koní pro své členy,  
k)vykonávání a zabezpečování dalších činností dle zájmu a potřeb svých členů.
Název nejvyššího orgánu:
Konference
Statutární orgán - předsednictvo:

předseda:
 
LUBOŠ KOZÁK, dat. nar. 3. října 1960
Masarykova 983, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 27. května 2020
Den vzniku členství: 27. května 2020

místopředseda:
 
Ing. HANA CIVIŠOVÁ, Ph.D., dat. nar. 12. září 1983
Zd. Fibicha 1620/34, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
Den vzniku funkce: 27. května 2020
Den vzniku členství: 27. května 2020

místopředseda:
 



29. 6. 2020 Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1086160&typ=PLATNY 2/2

STANISLAV HOŠÁK, dat. nar. 22. června 1972
Komenského 1350/73, 741 01 Nový Jičín
Den vzniku funkce: 27. května 2020
Den vzniku členství: 27. května 2020

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Jménem předsednictva jedná předseda nebo pověřený člen předsednictva. Je-li činěn jménem spolku 
písemný úkon, pak je k jeho platnosti nutný podpis předsedy a jednoho z místopředsedů.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 29.6.2020 09:48
Údaje platné ke dni 29.6.2020 04:37
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