
Co bude dál se Svazem chovatelů českého teplokrevníka? 
 

 Jak to ale letí, koncem roku 2018 jsem se ve stati „ Jak dál v chovu ČT“ zabýval historií krize, 

která vznikla v SCHČT v červnu 2016. V celém sledu událostí je pozoruhodné, s jakou ochotou se 

zainteresované instituce a mediátoři velmi rychle dali na stranu loutkového předsednictva a tak se 

aktivně podílely na likvidaci SCHČT.  Není tedy podivné, že tyto subjekty v tomto postoji pokračují 

také dále v současné době, kdy už je jasné, kde je celou dobu právo. Pak to celé budí dojem, že není 

jasné, co je správné a co ne. Pokud se podaří zodpovědět základní otázku, komu to prospělo, dozvíme 

se, kdo a proč to způsobil. Tak si zkusme představit, kdo v tomto divadelní představení, které nám tu 

představují, hraje hlavní role. 

 1. Původní a řádně zvolené předsednictvo - ŘP. 

 Od založení Svazu chovatelů Českého teplokrevníka (SCHČT), svaz vede řádně zvolené 

předsednictvo a na odbornou stránku činnosti dohlíží Rada plemenné knihy Českého teplokrevníka 

(RPK). S činností podobné organizace neměl do té doby nikdo zkušenosti, přesto se postupně dařilo 

pomalu zlepšovat podmínky chovu teplokrevníka na sportovní jezdecké koně. Podle jednoho mého 

známého, kdo nic nedělá, ten nic nepokazí. V žádném případě však všechny kroky, které svaz 

realizoval, vedly ve prospěch chovatelů a chovu koní. Nebudu zde vyjmenovávat vše, co svaz pro 

chovatele poskytoval. Příkladem chovatelského pokroku a jako výsledek realizace šlechtitelského 

programu, jsou přehlídky mladých koní. Hříbata, která byla předváděna na přehlídkách, se mnohdy 

mohla směle srovnávat s podobnými předváděnými hříbaty na přehlídkách jiných, uznávanějších 

plemenných knih. Chov koní byl ve šlechtitelském programu realizován jasnou koncepcí a hodnotitelé 

koní byli týmem zkušených odborníků, kteří byli s touto koncepcí detailně seznámeni. Podle této 

koncepce hodnotili a vybírali koně. Za prvé to bylo přirozené poslání svazu a dále chovatelé samy 

vědí, co všechno svaz chovatelům nabízel. To však lidé zjistí hlavně tehdy, až když to nemají.    

  

 2. Loutkové předsednictvo - LP. 

 K čemu vlastně došlo? To jsem celkem detailně napsal v článku “Jak dál v chovu 

teplokrevných koní“. Je třeba si říci, k čemu to vše bylo. Od začátku jde pouze o jedno, zlikvidovat 

SCHČT. Lidé, kteří se tak vehementně angažovali, byli pouze využiti k jeho likvidaci, bez ohledu na to, 

jaký to má dopad na chovatele a koně. Někteří lidé mají rádi revoluce, kde doufají, že se uplatní. 

Většinou proto, že jsou neschopní a cítí se zneuznaní. Jde o ambiciózní jedince, kteří se v dané profesi 

z různých důvodů neuplatnili, jak očekávali a tak se chytili příležitosti, jak se dostat na výsluní. Slunce 

však za jejich aktivního přispění rychle zapadlo. O tom nás konec konců již přesvědčili. Jejich zásahem 

došlo místo zlepšení, k totálnímu rozvratu, velmi slušně fungujícího systému. Někteří káru tlačí a jiní 

se vezou. Mezi těmi co se vezou, jsou i tací, kteří neomylně vědí, jak ti co tlačí, tlačí špatně a jak tlačit 

lépe. Však když začnou sami tlačit, náhle zjistí jak je to těžké, a že to ani sami neumí, a tak se kára 

zastaví a někdy začne i couvat. 

 Hlavním propadem v činnosti těchto lidí, bylo, že se vzdali vedení plemenné knihy ČT. Nejen, 

že připravili svaz o hlavní příjem, ale především hrubě porušili stanovy svazu. Hlavním účelem 

existence svazu je šlechtění sportovních koní a s tím naprosto souvisí vedení plemenné knihy jako 

hlavní činnost. Na to, aby konference mohla něco podobného schválit, musela by nejdříve odhlasovat 

změnu stanov. Vymazat článek o vedení knihy, čímž by svaz ztratil svůj význam a to se nestalo. 



Současná situace je taková, že na SCHČT je podán, u soudu návrh na insolvenci. Zde je třeba 

říci, že v době kdy loutkové předsednictvo uchopilo do své moci ovládání účtu svazu, byla na účtu 

stálá finanční rezerva více jak 1,5 mil Kč. Mimo to svaz dluží různým subjektům nemalou částku 

peněz. Tím, že se svaz neprávem zřekl vedení plemenné knihy, připravil se hlavní zdroj příjmů, což je 

dotace státu. Pouze z členských příspěvků, notabene, když se zbavil většiny členů, svaz fungovat 

nemůže. Loutkoví funkcionáři nemají vůbec žádnou představu o finančních potřebách, které umožní 

bezpečné fungování svazu. Pokud svaz nemá dostatek finančních prostředků, nemůže plnit funkce, 

pro které byl založen. Nabízí se otázka, kdo chovatelům zmařené prostředky nahradí. Hlavní škody 

však vznikly v samotném chovu koní a také v myslích chovatelů a to je nenahraditelné.  Do té doby se 

poměrně slušně rozvíjel chov za stálé progresivní podpory šlechtění.  Vrchní soud v Praze dne 

19.2.2020 rozhodl, že funkcionáři zvolení na konferenci konané 29.6.2016 v Humpolci, byli zvoleni 

neoprávněně a především účelově. Z toho vyplývá, že veškeré kroky, které loutkové předsednictvo 

udělalo, jsou neplatné, bohužel pro svaz likvidační.   

 

 3. Jihlavské předsednictvo - JP. 

 Podrobnosti o řádné konferenci SCHČT, která se konala 7. prosince 2016, jsem již také popsal 

v článku „Jak dál v chovu teplokrevných koní“. Co však zatím nebylo řečeno. Krajský rejstříkový soud 

odmítl zapsat funkcionáře, kteří byli řádně zvoleni na této konferenci do rejstříku spolků? Co si o tom 

myslet? Jak funguje stát, fungují též jeho orgány. Přesto toto předsednictvo dál řídilo činnost 

chovatelského svazu, až do okamžiku, kdy ho banka odřízla od vedení účtu na podnět JUDr. Ing. 

Staňka. Což mělo mimo jiné důsledek, že chovatelům nebyly za rok 2017 vyplaceny státní dotace. 

Funkcionáři, kteří byli na konferenci v prosinci 2016 v Jihlavě řádně zvoleni, jako jediné právoplatné 

vedení SCHČT. 

 4. Asociace svazů chovatelů koní - ASCHK. 

 Jednu z hlavních rolí v celé epizodě si zahrála a dosud hraje Asociace svazů chovatelů koní 

(ASCHK). ASCHK vznikla po roce 1989, sdružovala jednotlivá sdružení chovatelů koní, většinou 

regionální a měla především, poskytovat potřebný administrativní servis. To znamená, že neměla a 

nemá za členy žádné fyzické členy, ani jejich koně, což je podle zákona nezbytná podmínka k tomu, 

aby se stali pověřenou organizací, která vede plemennou knihu. V roce 1995 vyšli řády plemenné 

knihy pro některá plemena koní a zároveň přestala platit československá státní norma „Plemenní 

koně“. Tehdejší vedení ASCHK se účinně bránilo vzniku chovatelských svazů, aby nepřišli o nemalou 

dotaci, kterou MZe vyplácí za vedení plemenných knih. K roli, kterou v celé hře hraje MZe, se ještě 

dostaneme. ASCHK ani nemá ve svých stanovách, schválených valnou hromadou, žádnou zmínku o 

tom, že by bylo její činností vézt jakoukoli plemennou knihu, což, jak bylo již zmíněno, ani to není 

logicky možné.  Přikládám zápis z jedné zakládající schůze ASCHK, možná to pomůže někomu 

k zamyšlení nad úlohou a skutečností tohoto společenství. Očekává se, že volený funkcionář pracuje 

nezištně pro spolek a prosazuje, aby všichni, bez výjimky, dodržovali pravidla spolku. Proto si ho 

členové spolku v dobré víře zvolili. Dnes, se ovšem funkcionáři opět mění v papaláše, jak si je my 

starší pamatujeme z nedávné minulosti. Papaláš nemusí pravidla dodržovat, naopak, může je ohýbat 

ke svému prospěchu.  Pohrdají členy a bezostyšně zneužívají výhody spojené s funkcí. 

 Po převzetí plemenné knihy ČT asociací, ta stanovila radu plemenné knihy většinou z lidí, 

kteří byli v Radě, jež byla součástí LP. Z tohoto jednání je postoj funkcionářů Asociace jasný. Vůbec 

nevadí, že někteří nemají potřebné vzdělání, ani zkušenosti, nebo jsou dokonce ve střetu zájmů, 

hlavně, že dokáží předstírat činnost a také to, že je vše zdánlivě v pořádku. Výsledek, kdo chce, tak ho 



vidí, chybí koncepce, chybí systém, nepotřebují je. To brzo poznáme na koních. Zatím stále dospívají 

koně z éry ŘP.    

 5. Nezávislé soudy - NS. 

První okamžik, kdy vstupují na scénu nezávislé soudy, je ve chvíli LP předložilo krajskému soudu 

žádost o zapsání vlastních funkcionářů do rejstříku spolků, které vybrala úzká skupina lidí, aniž by je 

schválila řádná konference svazu. Zde je třeba vysvětlení. Zápis v rejstříku spolků, je akt pouze 

deklaratorní, což značí, že to je pouze zaznamenání v evidenci, nikoli o tom, kdo má právo vystupovat 

jménem svazu nebo svaz řídit. O tom rozhoduje pouze řádná celostátní volení konference. Tento akt, 

měl však zásadní vliv na to, jakým směrem se vše vyvíjelo dál. Mohl by to být dobrý návod, jak spolku 

vyrabovat účet. Stejně opačně krajský soud zamítl podání na zapsání funkcionářů, kteří byli zvoleni na 

řádné celostátní konferenci v Jihlavě. Současný stav je absurdně takový, že funkcionáři zrušení 

rozhodnutím vrchního soudu jsou vymazáni, ale předseda, kterého si tito funkcionáři zvolili je zapsán 

v rejstříku spolků stále? To jak na vzniklou situaci reagovali ostatní zainteresovaní, se dozvíme, až 

budeme hovořit o nich.  To však není zdaleka poslední role, jakou hrají v této hře nezávislé soudy. 

Většina členů řádného předsednictva podalo žalobu na LP na neplatnost jeho existence a tudíž všech 

kroků, které podnikly. Po několika odvoláních vrchní soud pravomocně rozhodl, že žaloby proti LP o 

neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku SCHČT – konference z 29. června 2016 v Humpolci, kdy potvrdil 

prvoinstanční rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.5.2019, kterým prohlásil 

za neplatná  všechna rozhodnutí přijatá na této konferenci SCHČT. V usnesení mimo jiné vyplývá, že 

usnesení, které zmíněná konference schválila je v celém rozsahu neplatné, včetně toho, že je 

neplatná volba všech funkcionářů. Každý rozumně uvažující člověk by byl přesvědčen, že všechny 

kroky, které LP provedlo, jsou neplatné, stejně jako funkcionáři, kteří je plodili, omyl. Stále ještě 

probíhají soudní jednání, které mají rozhodnout o tom, zda to, co LP provádělo platí nebo ne?   

 6. Ministerstvo zemědělství - MZe. 

 Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním orgánem státní správy pro 

zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, 

mimo území národních parků. Jedním z předpisů, kterými se celý resort řídí je novela zákona 3/2019 

Sb., který novelizoval dřívější zákon 154/2000 Sb. tzv. Plemenářský zákon. Tento zákon, zjednodušeně 

řečeno, je norma, která říká, co je možné, nutné a zakázané v chovu hospodářských zvířat. Z toho 

vyplývá, že také chov koní se řídí paragrafy tohoto zákona. A tak je zarážející chování úředníků 

ministerstva v této hře. V okamžiku, kdy vešlo na scénu LP, začalo MZe s nimi komunikovat jako 

s platnými zástupci SCHČT. Což potvrdili svoláním schůzky obou předsednictev na údajné vyřešení 

vzniklé situace, čímž naprosto jasně deklarovali, že LP vnímají jako platné zástupce SCHČT. Naprosto 

jasně to prezentovali v zápise z této schůzky, kde zástupci LP jsou zapsáni jako funkcionáři SCHČT, 

kdežto členové PP jsou uvedeni coby hosté. Tím však „nestranné“ chování ministerstva nekončí. MZe 

naprosto ignorovalo nové vedení SCHČT, zvolené na řádné celostátní konferenci v Jihlavě. Podobně 

ignorovali žádost Spolku chovatelů českého teplokrevného koně ( SCHČTK). Tento spolek požádal o 

vedení PK ČT již v listopadu 2017. MZe to různými obstrukcemi a odklady, vše udržovala tak daleko, 

že když za půl roku ASCHK požádala o vedení PK ČT, vyřídila jeho žádost za čtrnáct dní, i když ASCHK 

nesplňovala kritéria daná plemenářským zákonem a souvisejícími vyhláškami. Na právní rozklady, 

které naprosto jak deklarovaly svévolné postupy úředníků MZe, ministerstvo ignorovalo. Nabízí se 

otázka, nebyl to připravený záměr? Dnes může vládní úředník vše.  

 Ti co přišli do styku s čerpáním dotací nebo grantů od MZe vědí, jakou přísnou kontrolou a 

někdy až šikaně jsou vystaveni. Získání dotace za vedení plemenné knihy je spojeno s několika 

podmínkami. Především se šlechtěním daného plemene. Zde vyplývá, mimo jiné, povinnost výsledky 



šlechtění každoročně zveřejnit v ucelené publikaci. Dříve to byla Ročenka, která za tím účelem každý 

rok vycházela. Poslední vydal SCHČT za rok 2016. ASCHK se na to dosud nezmohla a to máme rok 

2021, ale dotaci za vedení PK ČT inkasuje. Další pozoruhodností je dotace KMK. KMK je vyšší stupeň 

kontroly dědičnosti a sportovní výkonnosti. Pokud není šlechtění, nejsou kontroly. Nehledě k tomu, 

že na to, aby nějaká činnost - kontrola měla potřebnou vypovídací hodnotu, je třeba, aby byla 

zapojena co možná největší část dané populace. KMK se zúčastní ani ne 10% z narozených koní u nás, 

u některých skupin slouží převážně pro koně z dovozu. Již pět let není k dispozici oblíbená publikace 

„Přehled o sportovních koních“, který byl také výstupem z kontroly sportovní výkonnosti a kontroly 

dědičnosti. K čemu pak slouží vyplácená dotace. Zřejmě k vylepšení životní úrovně některých lidí.      

 

 7. Peněžní ústavy – banky - PÚ. 

 Banka se zachovala stejně jako ostatní instituce. Na základě pochybnému zápisu v rejstříku 

spolků změnila podpisové právo ve prospěch LP.  Nekonzultovali změnu s původními funkcionáři a jak 

jsem již zmínil, je to elegantní návod jak spolku vyrabovat finance. Otázka zní, zda banky jsou 

připraveny nést následky za své nezodpovědné počínání a nahradit škodu, kterou svým počínáním 

způsobily. Jak vyplývá ze závěrů vrchního soudu, umožnily přístup k penězům chovatelů uložených na 

účtu SCHČT, osobě, která k tomu neměla mandát, ani nijak se nepokusili ověřit si jeho legitimitu.    

 8. Média specializující se na chov koní a jezdectví - JJ. 

 Úvodem této kapitoly je nutno říci, že u nás v současnosti neexistuje médium zabývající se 

děním spojeným s koňmi, které by disponovalo potřebným charakterem, solidností a odborností. 

Jsou ochotni zveřejnit cokoli, co zajistí sledovanost, bez ohledu na kvalitu nebo snad pravdivost. 

Přitom se zaštiťují novinářskou etikou. Po vzniku krize se velice rychle a ochotně vrhly na podporu LP. 

Publikovali pouze jednostranné, filtrované informace. Již se těším, jak budou tvrdit, že to není pravda. 

V současnosti, Vrchní soud vynesl rozsudek, o tomto rozsudku veřejnost v rámci objektivnosti 

nemůžou informovat, museli by totiž zároveň přiznat, že podporují neřád a na to nemají. Media mají 

velkou část viny na tom, že se krize odehrávala tak, jak se odehrála, hlavně zkreslenými informacemi 

nebo tím, že některé věci úmyslně zamlčí.  

 9. Equiservis kozulent s.r.o -   EK. 

 Tato firma produkuje služby většinou pro chovatele koní. Pracovníci této firmy, tím že se 

pohybují bezprostředně mezi chovateli, mají obrovský vliv na názory chovatelů. Je však nutné si 

uvědomit, EK jako firma musí vydělávat – produkovat zisk, proto si nedělejme iluze, že jim jde apriori  

o blaho chovatelů nebo jejich koní. Jde především o inkasované peníze. Když v roce 2015 SCHČT 

smlouvu na služby EK vypověděl, byl to velký zásah do ekonomiky této firmy. Z toho důvodu, jestli má 

někdo zásadní užitek z krize a zřejmě likvidaci SCHČT, je to právě EK. Nejen, že získali zpět možnost 

provádět služby na většině teplokrevných koní, ale k tomu jim ještě ASCHK z peněz chovatelů doplácí 

další částku. Nehledě na to, že jejich provozování činnosti již dávno měl řešit UOHS (Úřad pro 

kontrolu hospodářské soutěže), neboť počínání jejich zástupců je více než ve střetu zájmů.  

Zabývat se nyní tím co bylo, nemá příliš velký význam. Důležité je, co bude dál? Podle 

současného chování různých pro věc důležitých subjektů je zřejmé, že stoupající produktivita SCHČT 

byla nechtěná a tak jim momentální stav nicnedělání, bezradnosti a jalovosti,  náramně  vyhovuje.  

 

 



Tabulka prezentuje počty narozených hříbat v jednotlivých plemenných knihách v letech 2016 – 18. 

Plem. Kniha/ rok 2016 2017 2018 

Český teplokrevník 485 527 451 

KWPN 9344 9803 10639 

Hannover. Teplokrev. 7090 6877 6996 

SF 6000 6300 6500 

Zangersheide 3602 5068 5884 

BWP 2908 3021 3329 

Holst. Teplokrev. 2607 2774 3173 

    

 

Chovatelé, kteří mají zájem být ve spolku chovatelů koní, by se měli shodnout na tom, zda 

chtějí organizaci, která bude jejich a bude hájit zájmy chovatelů a potažmo prospívat chovu a 

šlechtění koní. Pozor, zakládají se spolky, které chtějí na uvolněné místo po SCHČT, aby mohly těžit ze 

vzniklé situace. Cílevědomé a úspěšné šlechtění má význam a projeví se na stále lepší kvalitě 

narozených a odchovaných koní, a tím samozřejmě také stoupá jejich realizační cena. To má za 

důsledek, že přichází do chovu stále více peněz a ty umožňují stále efektivnější rozvoj. Takhle to jde 

stále dokola, ale i naopak. Malé realizační ceny znamenají malé příjmy a stagnaci nebo úpadek chovu. 

Nebo chtějí chovatelé naslouchat hlasu pár hlupáků, kteří si uskuteční svoji potřebu ukojit si pocit 

důležitosti bez toho, že by měli jakékoli užitečné schopnosti anebo vykuků, kteří využijí chovatele, 

aby si vylepšili životní úroveň. Jeden můj známý užíval jedno pořekadlo: Ukázaná platí. Co nám těch 

pár křiklounů ukázalo? Zbourali dobře fungující a dále se rozvíjející systém šlechtění včetně kontroly 

sportovní výkonnosti a dědičnosti, který měl reálnou perspektivu se dále v duchu současných 

moderních poznatků vylepšovat.  

Jsem dosti konzervativní a můj konzervatismus je v tom, že se snažím chránit všechno staré, 

krásné, vyzkoušené a funkční, při budování nového, moderního a progresivního. My všichni jsme 

předkové budoucnosti a záleží pouze na nás, jaká ta budoucnost bude. Když necháme rozhodovat 

diletanty, nejen, že se budeme stydět před našimi předky, jimž jsme povinni dále rozvíjet to, co nám 

zanechali. Zároveň máme odpovědnost k příští generaci, jaké dědictví jim zanecháme. 
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