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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka L 1850

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 23. prosince 1994
Spisová značka: L 1850 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.
Sídlo: Šlechtín 1, 285 22 Bohdaneč
Identifikační číslo: 601 61 370
Právní forma: Spolek
Účel:

Účel a hlavní činnost Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále též 
SCHČT):

a)Pro plemeno koní český teplokrevník plnit funkci uznaného chovatelského 
sdružení ve smyslu ust. § 5 zák. č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, v platném 
znění;
b)Vytvářet a stanovovat chovatelská pravidla, která povedou ke stálému 
zvyšování chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník, dále 
též ČT s důrazem na sportovní výkonnost, užitkovost a testaci v klasických 
jezdeckých disciplínách dle pravidel FEI, resp. ČJF;
c)Zpracovávat a průběžně aktualizovat dlouhodobé koncepce rozvoje chovu koní 
plemene český teplokrevník;
d)Vést plemennou knihu českého teplokrevníka dle Řádu plemenné knihy 
českého teplokrevníka dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, v 
platném znění; 
e)Zabezpečovat společné zájmy chovatelů koní plemene český teplokrevník v 
oblasti šlechtění a plemenitby dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů;
f)Provádět šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření dle zákona č. 154/2000 
Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
g)Zajišťovat pro svou činnost sbor odborně způsobilých osob ust. dle § 30 
zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů; vést 
evidenci těchto osob a zabezpečovat jejich odborný růst; 
h)Organizovat chovatelské přehlídky, zkoušky a soutěže, které slouží k testování 
produktů chovu koní plemene český teplokrevník a k porovnání s produkty 
ostatních podobně zaměřených chovatelských organizací v České republice a 
zahraničí;
i)Vytvářet podmínky pro provádění soustavného hodnocení kontroly užitkovosti a 
navazující kontroly dědičnosti v takovém rozsahu, aby každý produkt chovu koní 
plemene český teplokrevník mohl po vyhodnocení prokázat svoji chovnou 
hodnotu; a za tím účelem vytvářet podmínky k tomu, aby co možná největší část 
populace koní plemene český teplokrevník absolvovala odpovídající prověření 
výkonnosti (testaci); a tyto výsledky předávat ke zpracování Ústřední evidenci 
koní;
j)Podílet se na tvorbě a novelizacích právních předpisů a jiných předpisů 
souvisejících s chovatelskou a šlechtitelskou činností svých členů;
k)Shromažďovat a zpracovávat důležité poznatky a zásady z činnosti odborných 
organizací v tuzemsku i zahraničí;
l)Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými orgány veřejné správy, 
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zejména s Ministerstvem zemědělství, dále s partnerskými organizacemi, např. 
ve spolupráci s ČJF v prověřování sportovní výkonnosti koní (testací) v 
jezdeckých soutěžích nebo se zemskými i dalšími hřebčinci;
m)Vykonávat a organizovat další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů;
n)Zabezpečovat vzdělávání a vysokou úroveň informovanosti chovatelských 
subjektů a subjektů zabývajících se chovem koní a souvisejícími činnostmi, 
realizovat dostupnost aktuálních informací a doplňování potřebného vzdělání a 
kvalifikací subjektů v chovu koní v souladu se zákonnými požadavky;
o)Poskytovat podporu a poradenskou činnost pro své členy v oblasti šlechtění, 
reprodukce, odchovu, chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní, za využití 
současně dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných 
výsledků testování populace koní;
p)Zabezpečit právo každého chovatele plemene koní českého teplokrevníka stát 
se členem SCHČT, jakožto uznaného chovatelského sdružení, jakož i zabezpečit 
právo členů SCHČT účastnit se na stanovování a rozvíjení šlechtitelského 
programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenné knihy a šlechtitelským 
programem vydaným SCHČT;
q)Prosazovat zájmy plemene koní český teplokrevník na úrovni ústředních 
orgánů veřejné správy a místních samospráv a působit na tvorbu právních norem 
týkajících se plemenářské a šlechtitelské činnosti;
r)Spolupracovat s národními a mezinárodními svazy;
s)Vykonávat a zabezpečovat dalších činnosti dle zájmů a potřeb SCHČT a jeho 
členů.
K dosažení výše uvedeného účelu bude SCHČT vyvíjet činnost zejména v 
následujících formách:

a)Vytvořit Řád plemenné knihy a šlechtitelský program a zabezpečovat jejich 
dodržování.
b)Vydávat pravidla řády a další předpisy pro plemeno ČT.
c)Registrovat členy, odborné osoby a plemenné koně a vést jejich evidenci.
d)Komunikovat s médii.
e)Vytvářet a zabezpečovat vzdělávací programy.
f)Získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj Spolku a plemene koní 
českého teplokrevníka.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

1.zabezpečování, tvorba a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů
2.organizovat a provádět instruktážní kursy, rekvalifikačních kursy a další 
vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací a povolání
3.pronajímat zařízení ke kulturním, společenským vzdělávacím a informačním 
akcím
4.zabezpečovat vlastní chovatelskou činnost
5.zabezpečovat propagaci koní plemene český teplokrevník všemi dostupnými 
prostředky a vytvářet předpoklady pro jejich odbyt
6.registrování členů a vedení jejich seznamů

Název nejvyššího
orgánu:

Konference

Statutární orgán - PŘEDSEDNICTVO:
Předseda
Předsednictva:

  KAREL RŮŽIČKA, dat. nar. 2. října 1971
č.p. 64, 696 14 Čejč
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Den vzniku funkce: 8. června 2022
Den vzniku členství: 8. června 2022

Místopředseda
Předsednictva:

  VÁCLAVA BOUŠKOVÁ, dat. nar. 21. října 1975
Šlechtín 1, 285 22 Bohdaneč
Den vzniku funkce: 8. června 2022
Den vzniku členství: 8. června 2022

Člen Předsednictva:
  JOSEF KINCL, dat. nar. 30. srpna 1948

Skály 8, 793 44 Horní Město
Den vzniku členství: 8. června 2022

Člen Předsednictva:
  FRANTIŠEK SRNEC, dat. nar. 1. února 1947

Dlouhá 42, 664 71 Veverská Bítýška
Den vzniku členství: 8. června 2022

Člen Předsednictva:
  VÁCLAV ŠTĚRBA, dat. nar. 13. května 1953

Branná 52, 379 01 Třeboň
Den vzniku členství: 8. června 2022

Počet členů: 5
Způsob jednání: Jménem předsednictva jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda nebo 

pověřený člen předsednictva.
Kontrolní komise:

Předseda Kontrolní
komise:

  Ing. MONIKA KLOSOVÁ, dat. nar. 6. září 1975
Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín
Den vzniku funkce: 9. června 2022
Den vzniku členství: 8. června 2022

Člen Kontrolní
komise:

  SAŠA MACHOVÁ, dat. nar. 24. října 2001
Husovo náměstí 129, Kolín III, 280 02 Kolín
Den vzniku členství: 8. června 2022

Člen Kontrolní
komise:

  Ing. JAROSLAV RICHTER, CSc., dat. nar. 16. února 1953
Mácova 6/6, Ivanovice, 621 00 Brno
Den vzniku členství: 8. června 2022

Počet členů: 3
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