
VŠE OVLIVŇUJÍ VÝSLEDKY A SKUTKY NAŠEHO JEDNÁNÍ 

Vážení členové a chovatelé, 
na veřejnost, do vašeho podvědomí plynou z různých médií informace, někdy jde s jistotou o 
dezinformace, díky kterým se situace stává zmatečnou a nepřehlednou. Nepřidají tomu ani palcové 
titulky typu: „Situace kolem SCHČT je stále velmi nepřehledná,  Napětí po zemské schůzi SCHČT 2016 
stále trvá,  Spor o předání agendy novému předsednictvu SCHČT,  MVDr. Zdeněk Vítů kandiduje na 
prezidenta SCHČT“ a aby toho nebylo málo, tak jste zahrnuti řadou právních rozborů, stanovisek, 
vyjádření a vrcholem všeho je svolávání schůzí předsednictva a celostátní konference lidmi, kterým 
jste neudělili mandát. 
Jen s podivem pozorujeme, jak se delegáti celostátní konference, zvoleni řádnými členy na oblastních 
schůzích, rozhodli samo-zvolit na územní členské schůze a tam vytvořili zmatek, že teď už ani oni 
sami nevědí, jak to vlastně je, nicméně přistupují k tomu tak, že železo se musí kout, dokud je žhavé a 
proto se snaží i přes pošlapání důvěry zbývajících členů SCHČT uchopit se moci a začít vládnout. Tak 
trochu to vypadá, že ten kdo využije zmatku, vyhraje. Nechť ať žije chaos! 
 
Snad to je jen dílo náhody, když hlavními aktéry celého puče, chcete-li převratu uskutečněného 
malou skupinou osob, jsou od počátku právě členové servisní organizace Equiservis Konzulent s.r.o. a 
možná to nebude překvapení, když v pozadí zahlédneme představitele reprodukčních center, kterým 
zřejmě vadí, že chovatelé ČT mají možnost připouštět kvalitními hřebci za příznivé ceny. Jako zlý sen 
nám připadá fakt, když navržený předseda samo-zvolenými delegáty MVDr. Vítů, se evidentně chová 
a projevuje jako bílý kůň stejnojmenné servisní organizace a se slovy:“ vždyť to jsou chudáci, přišli o 
spousty peněz“, snad chce po samotných chovatelích, aby jim více jak roční ušlý zisk zaplatili a nejen 
to pokorně svolí k dalšímu obohacování se na chovatelích ať už jen z pohledu DPH a nakonec díky 
jeho nečinnosti a naprosté neinformovanosti se zasadí o to, aby chovatelé přišli o jakoukoliv podporu 
ze strany státu. 
Nechce se ani věřit, že ta samá osoba, tentokrát nazývaná jako osoba pověřená předsednictvem 
k jednání, pošle člověku, jakým je Miloslav Perníček, který pro svaz a chovatele sehnal výraznou 
finanční podporu a zasadil se o další výhody členům, výzvu k předání věcí s výhružkou trestního 
stíhání a následnému potrestání odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Přitom sám 
uvádí úmyslně v omyl členy a neoprávněně používá hlavičkový papír svazu, na kterém rozesílá 
neplatné pozvánky, nestydí se lhát organizaci jako je ÚEK, aby získal potřebná data, společně se 
svými „parťáky“ záměrně mate členy a organizace, když se prezentuje jako „nově zvolený“. 
 
Dost silná káva, i pro nezaujaté, podávaná hrstkou neprávoplatně zvolených kandidátů do 
předsednictva za Čechy, kteří s naprostou jistotou a podporou dalších domluvených delegátů 
neuznali hlasovacího práva automatickým delegátům na územní schůzi, ale svá neplatná si ponechali, 
aby si mohli nějakým způsobem odvolit své „bílé koně“. Ovšem že tento jejich zákeřný počin odešel 
do ztracena a raději se k tomu ani nevyjadřují. Možná se jim teď hodí, že byli pozváni, jak říkají 
bývalým předsednictvem, které stálo o dodržení etických zásad a práv řádných členů, ale to jde mimo 
ně, teď už jen chtějí převzít majetek svazu, přístupy k bankovním účtům, k webu, rozvázat pracovní 
poměr se všemi dosavadními zaměstnanci, jejichž pečlivá práce byla odvedená na 100% a mnohé 
další počiny, přesně podle stanoveného klíče, tak jak si rozhodli na nelegitimní schůzi samo-
zvoleného předsednictva, svolanou panem MVDr. Vítů. 
 
Možná by měli všichni ti, co za tímto převratem stojí vědět, že touto cestou, kterou se rozhodli jít za 
pomocí falše ukryté v negativních vlastnostech, se ještě nikdy nikdo daleko nedostal a dříve nebo 
později cesta končí a dostaví se vší váhou a tvrdostí zpětný negativní efekt. 
 
Posuďte sami: „Je to stále ještě ku prospěchu chovatelů?“  
Jistě, že všechno jednou končí a každý jsme nahraditelný, jen by z toho nemusel tolik vyčnívat nekalý 
úmysl, jen by to mohlo vše probíhat v zájmu všech řádných členů a regulérní cestou, jen by mohla být 
zachována úcta k práci druhých.                                         

Předsednictvo na vaší straně 

http://www.jezdci.cz/clanky/Situace-kolem-SCHCT-je-stale-velmi-neprehledna/
http://www.jezdci.cz/clanky/Napeti-po-zemske-schuzi-SCHCT-2016-stale-trva/
http://www.jezdci.cz/clanky/Napeti-po-zemske-schuzi-SCHCT-2016-stale-trva/
http://www.jezdci.cz/clanky/Spor-o-predani-agendy-novemu-predsednictvu-SCHCT/
http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/chov/clanek/mvdr-zdenek-vitu-kandiduje-na-prezidenta-schct
http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/chov/clanek/mvdr-zdenek-vitu-kandiduje-na-prezidenta-schct


KRÁTKÉ SHRNUTÍ A NABÍZENÁ MOŽNOST ŘEŠENÍ 

VZNIK CELÉHO SPORU: 

 nesprávně řešené stanovy svazu (není zde vyřešená otázka, kdo - koho deleguje na 
územní členské schůze) 

 odebrání hlasovacího práva automatickým delegátům (majitelé 10 a více plemenných 
koní) 

 zmatečnost a ukončení územní schůze v Čechách  

 napadnutí usnesení z územní schůze z Čech vzniklé po ukončení schůze 

AKTÉŘI SPORU: 

Na straně jedné - bývalé předsednictvo SCHČT ve složení (M. Perníček, K. Růžička, M. Kubištová, 
V. Boušková, F. Srnec, J. Kincl, J. Rédl, ing. H. Civišová, MVDr. J. Lysák), automatičtí delegáti a snad 
i spravedlivý a rozumný řádný člen SCHČT 

Na straně druhé – 29 delegátů zvolených oblastními schůzemi na celostátní konferenci, z nich 
neprávoplatně zvoleni 4 delegáti na pozice ve vedení SCHČT (MVDr. Z. Vítů – předseda, členové 
předsednictva ing. J.Malý, Z. Hrnčíř, J. Chýle) 

DŮSLEDKY: 

 svaz se nachází v patové situaci (nikdo nemá mandát rozhodovat, bývalému 
předsednictvu skončil 13.4.2016 a nové nebylo zvoleno řádně)  

ŘEŠENÍ SITUACE: 

 „bývalé předsednictvo“ na základě faktu, že dle zákona je povinno dodržovat péči 
řádného hospodáře a má odpovědnost za škodu při výkonu funkce a dle stanov svazu a 
občanského zákoníku  § 244  m.j. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy 
statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku (konference), se rozhodlo k právním 
krokům 

 podána žaloba na neplatnost usnesení z územní schůze v Čechách 

 z důvodů zabezpečení řádného chodu svazu a dodržení termínů podpory pro chovatele 
požádalo předsednictvo soud o zřízení opatrovníka do doby svolání řádné konference 

 osoba zastupující svaz navenek bude opatrovník určený soudem 

 po vynesení verdiktu soudu o neplatnosti usnesení ze zemské schůze, se stanou veškeré 
úkony NEPLATNÉ (včetně svolání a usnesení konference avízované na den 29.6.2016) 

 jako nejspravedlivější postup se jeví zopakování oblastních členských schůzí s volbou 
delegátů na celostátní konferenci, kde proběhne volba kandidátů do jednotlivých funkcí 
ve vedení SCHČT, popř. dohoda o možném vypuštění územních členských schůzí 

LEGISLATIVA: 

 stanovy SCHČT: „Oblastní členská schůze (dílčí) je schůzí všech členů SCHČT v 
příslušné oblasti, utvořené podle státoprávních celků na úrovni krajů. Je svolávána 
minimálně 1x ročně a slouží k seznámení členské základny s činností SCHČT a volbě 
delegátů (řádných členů) na celostátní konferenci. ...“ 

 stanovy SCHČT: „Konference schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji 
SCHČT, volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, 
…..“ 



 Dle znění § 245 NOZ (č. 89/2012 Sb.) - Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, 
které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje 
donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že 
bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 

 Dle § 258 NOZ (č. 89/2012 Sb.) - Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem 
hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí 
orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti 
nelze dovolat u orgánů spolku. 

 Dle § 159 NOZ (č. 89/2012 Sb.) - Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, 
že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se 
za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

 chod svazu není zastaven 

 provoz kanceláře je plně funkční 

 dotační příspěvky nebudou ohroženy, díky soudem určenému opatrovníkovi, který bude 
moci svaz zastupovat navenek (uzavírat smlouvy, jednat s MZe ČR, atd.)  

 probíhají registrace, zápisy klisen, třídění v testačních odchovnách, výkonnostní 
zkoušky, přehlídky – naši hodnotitelé nadále plní svoji funkci na 100% 

 chovatelské akce jako finále KMK jsou v přípravě 

 přístupová a jiná dispoziční práva do doby rozhodnutí soudu nebudou nikomu vydána  

 veškeré informace o současném dění sledujte na stránkách www.schct.cz 

VÝZVA: 

 vyzýváme členy k naprosté bdělosti 

 ke 100% účasti na nových oblastních schůzích (jen tak se dá nepravostem bránit) 

 ověřujte si pravost jakýkoliv výzev na webu SCHČT 

 v případě nesrozumitelnosti nebojte se napsat a požádat o jasné informace (pomocí 
emailu info@schct.cz, rubriky Dotazovna na web. stránkách www.schct.cz, poštou  

SCHČT – U Hřebčince 479, 397 01 Písek) 

Prosíme všechny řádné členy o trpělivost, věříme, že se vše vyřeší v co nejkratším termínu, řádnou a 

poctivou cestou a ku prospěchu všech členů SCHČT. 

JDE NÁM PŘEDEVŠÍM O NÁŠ SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 

NEBUĎME LHOSTEJNÍ K BUDOUCNOSTI SCHČT!!! 

mailto:info@schct.cz
http://www.schct.cz/

