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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka L 5032

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 21. prosince 1994
Spisová značka: L 5032 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice, z.s.
Sídlo: 21. dubna 73, 691 44 Lednice
Identifikační číslo: 606 80 580
Právní forma: Spolek
Účel:

Zájmová, obecně prospěšná kynologická činnost s cílem rozvíjet chov chrtů, s 
dostihovou a výstavní činností, pořádáním kynologických akcí, včetně 
mezinárodních akcí.
Propagace a rozvoj dostihového a coursingového sportu, stejně jako dalších 
kynologických aktivit na území České republiky.
Pořádání dostihových a coursingových závodů, tréninků, výstav včetně 
mezinárodních, v souladu s předpisy ČMKU a mezinárodní kynologické federace 
(FCI).
Prosazování zájmů chovatelů, majitelů a milovníků chrtů a pomoc při zajišťování 
jejich činnosti.
Propagace chovu chrtů, dostihů chrtů, reprezentace KCHDCHL a tím i obce 
Lednice na akcích v ČR a na mezinárodní úrovni.
Prosazovat chov chrtů jako rodinný sport se zaměřením na výchovu dětí a 
mládeže k dobrému vztahu k přírodě, zvířatům a k přátelským mezilidským 
vztahům.
Udržovat členství v ČMKU a zastupovat zájmy svých členů a zájmy KCHDCHL v 
jednání s těmito organizacemi.
Podílení se na rozvoji a informovanosti zájemců o dostihový a coursingový sport 
a další kynologické aktivity formou seminářů, školení, přednášek, publikací 
odborných článků a organizováním kolektivních akcí v souladu s řády a 
směrnicemi FCI, ČMKU a jiných dotčených organizací.
Navrhování a schvalování adeptů pro funkci rozhodčí a dráhový pozorovatel v 
souladu se směrnicemi a řády FCI a ČMKU.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Pronájem areálu na kynologické akce jiných organizací včetně služeb s tím 
souvisejících.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Výbor:
předseda spolku:

  Ing. ZDENĚK BARÁK, dat. nar. 30. ledna 1952
Nádražní 477/38, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Den vzniku funkce: 15. října 2016
Den vzniku členství: 15. října 2016

první místopředseda:
  Ing. JAROSLAV CABAL, dat. nar. 2. ledna 1953

Družstevní 918/12, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 15. října 2016
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Den vzniku členství: 15. října 2016
Počet členů: 3
Způsob jednání: Jednat jménem spolku může každý člen výboru samostatně.
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