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Úplný výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 42839

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 1. června 1990

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 42839 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 1. ledna 2014
Název: Český rybářský svaz, místní organizace Litoměřice

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 2. března 2015

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Litoměřice
zapsáno 2. března 2015

Sídlo: Velká Mlýnská 1991/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zapsáno 1. ledna 2014

Identifikační číslo: 004 82 684
zapsáno 1. ledna 2014

Právní forma: Pobočný spolek
zapsáno 1. ledna 2014

Účel:
Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a 
lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského 
práva. Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, 
propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti. Aktivní účast na výchově 
dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty 
vod a životního prostředí. Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním 
postižením do činnosti Svazu. Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, 
organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních. Spolupráce s 
českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se 
dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí. 
Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem: 
-ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení, -
poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a 
informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, 
školení, zkoušky, -poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad 
pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů, -využívat získané dotační 
prostředky. Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně 
prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a 
podpůrné služby v souladu s právními předpisy. Posláním svazu je zajistit 
realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a 
tvoří předmět jeho hlavní činnosti.

zapsáno 22. března 2017
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

zapsáno 26. září 2015
Statutární orgán - výbor:

předseda:
  PETR RŮŽEK, dat. nar. 23. března 1956

Stránského 1391/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 5. února 2014
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zapsáno 26. září 2015
vymazáno 22. března 2017

jednatel:
  STANISLAV KROUPA, dat. nar. 26. června 1965

Pokratická 448/52, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 5. dubna 2014

zapsáno 26. září 2015
vymazáno 22. března 2017

předseda:
  MIROSLAV BULANT, dat. nar. 3. března 1977

U Kapličky 442/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 2. prosince 2016

zapsáno 22. března 2017
jednatel:

  LADISLAV TESAŘ, dat. nar. 15. května 1953
Kubínova 438/8, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 6. února 2017

zapsáno 22. března 2017
Způsob jednání: Pobočný spolek zastupuje předseda a jednatel. Statutární orgány jednají 

samostatně, je-li k platnosti právních jednání předepsaná písemná forma, je 
třeba podpisů dvou oprávněných zástupců.

zapsáno 22. března 2017
Zakladatel:

Český rybářský svaz, IČ: 004 43 191
Nad olšinami 282/31, Vinohrady, 100 00 Praha

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 10. dubna 2015

Český rybářský svaz, z. s., IČ: 004 43 191
Nad olšinami 282/31, Vinohrady, 100 00 Praha

zapsáno 10. dubna 2015


	Úplný výpis



