Jak dál v chovu teplokrevných koní?
Mnoho chovatelů koní si nyní
klade otázku, co se to vlastně ve svazu
chovatelů českého teplokrevníka děje.
Dle mého názoru je na čase říci pravdu,
jak celá krize vznikla, proč a kdo se na
celé krizi hlavně podílí, jaké jsou zájmy
a kdo z toho těží. Většina chovatelů přirozeně očekává, že organizace, která
chov sportovních teplokrevných koní
řídí, bude vytvářet co možná nejlepší
podmínky pro chovatele, to je také
základní myšlenka stanov Svazu chovatelů koní plemene český teplokrevník. Stanovy Svazu
chovatelů českého teplokrevníka praví:
1. Cílem svazu je stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování
chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník (dále jen ČT)
s důrazem na výkonnost, užitkovost a testaci v klasických jezdeckých disciplínách.
2. Zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu plemene.
3. Vede plemennou knihu českého teplokrevníka dle Řádu plemenné knihy českého
teplokrevníka a Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě.
4. Zabezpečuje společné zájmy chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti
šlechtění a plemenitby podle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Provádí šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření podle Zákona č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů.
6. Zajišťuje pro svou činnost osoby odborně způsobilé podle §30, zákona č.
154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů.
7. Organizuje chovatelské přehlídky, zkoušky a soutěže, které slouží k testování
produktů chovu ČT a k porovnání s produkty ostatních podobně zaměřených
chovatelských organizací v ČR a v zahraničí.
8. Podílí se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s
chovatelskou činností svých členů.
9. Soustřeďuje a zpracovává důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací
v tuzemsku i zahraničí.
10. Aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými státními orgány, především
s Ministerstvem zemědělství (MZe), dále s partnerskými organizacemi, jako např. ČJF
v prověřování výkonnosti koní (testaci) v jezdeckých soutěžích nebo se zemskými
hřebčinci.
11. Vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů.
12. Zabezpečuje vzdělávání a informování hospodářských subjektů a osob zabývajících se
chovem koní a souvisejícími činnostmi, realizuje rychlejší a dokonalejší přístup k
aktuálním informacím a doplňuje potřebného vzdělání a kvalifikací subjektů v chovu
koní v souladu se zákonnými požadavky.
13. Poskytuje pro své členy poradenskou činnost v oblasti šlechtění, reprodukce, odchovu,
chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní. K tomu využívá všech současně
dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných výsledků testování
populace koní.
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To jsem úvodem chtěl připomenout hlavní úkoly a cíle svazu, tak jak to říkají stanovy. Nyní
několik upřesnění, abychom se lépe orientovali. Nejdříve se musíme seznámit s hlavními
protagonisty celého příběhu. Původní předsednictvo, které bylo řádně zvoleno v roce 2012 a
v roce 2016 mu končil mandát. Dále předsednictvo, nazveme ho červnové, které je zapsáno
v rejstříku spolků u krajského soudu v Českých Budějovicích. K tomu se ještě dostaneme.
Předsednictvo prosincové, které bylo řádně zvolené 7. prosince 2016 v Jihlavě. Úředníci
Ministerstva zemědělství ČR. Krajský soud a Vrchní soud. Ostatní organizace jako banka,
Ústřední evidence koní ČR, Plemenářská inspekce ČR atd.
Než začnu chronologicky probírat někdy těžko pochopitelné a chaotické postupy v celé věci,
je třeba si říci několik současných faktů. V České republice je více jak 90 tisíc koní, s tím je
nezbytně přímo či nepřímo spojeno minimálně odhadem stejný počet lidí, kteří přirozeně
počítají s tím, že funkcionáři, kteří spravují celý proces okolo chovu a sportu pracují ochotně,
nezištně a poctivě ku prospěchu dané věci. Bohužel nikoli, celý spor totiž přešel z roviny
profesní do roviny osobní. Ještě jedna zaběhlá nenormálnost. Pokud je někdo zvolen do
jakékoli funkce, automaticky se též stává odborníkem (??), což má mnoho negativních
důsledků, zvláště když dotyčný oplývá nadměrně zbytnělým sebevědomím. Nyní se vraťme
zpátky k nedaleké historii, kde se budu snažit interpretovat pravdivý sled událostí, které vždy
nutně nemusejí prezentovat můj vlastní názor na věc.
Koncem roku 2015 SCHČT vypověděl smlouvu servisní službě, která zajišťovala terénní
evidenci ve formě zapisování narozených hříbat, tříletých klisen a další. To jistě byla pro tuto
firmu nemilá skutečnost, jelikož přišla, dejme tomu, o polovinu svých příjmů. Z praktického
hlediska to však byl nutný krok. Avšak nebudeme si zastírat, že zde byly též některé osobní
důvody. Každopádně inspektoři – hodnotitelé musí být zaměstnanci příslušných svazů, oni
totiž jsou v bezprostředním styku s chovateli a kromě běžné terénní agendy musí mezi ně šířit
informace, propagandu a osvětu příslušného svazu. Zřejmě se to dá těžko očekávat od
soukromé servisní firmy, která musí především generovat zisk. Tento problém se probíral na
oblastních schůzích a eskaloval na české zemské schůzi, která se konala 20.4.2016 ve
Zduchovicích. K tomu se ještě přidal různící názor na preferenční hlasy pro majitele více než
deseti koní. Zde spor pokračoval a vyvrcholil fyzickým napadením předsedy, který na to
konto jednání ukončil a schůzi rozpustil. Na těchto zasedáních se již jasně projevoval vliv
inspektorů na některé chovatele. Moravská část svazu měla zemskou schůzi, která se konala
21.4.2016 ve Švábenicích a proběhla standartním způsobem, bez zvláštních excesů. Skupina
rebelujících členů ve Zduchovicích se rozhodla v jednání pokračovat a výsledkem bylo, že
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mezi sebou zvolili českou část předsednictva. Nutno napsat, že tento krok udělalo pouze
menší část ze zvolených delegátů. Jejich jednání někteří členové zažalovali u soudu a ten
rozhodl, že rozpuštění schůze předsedou SCHČT bylo právoplatné a všechny pozdější
provedené kroky, jako volba orgánů svazu, nejsou právoplatné. Přesto zástupci červnového
předsednictva požádali o zapsání do rejstříku spolků u stejného soudu, který vydal shora
zmíněné zamítavé rozhodnutí, a úřednice oproti tomuto rozhodnutí žádosti vyhověla. Nutno
ještě zdůraznit několik věcí. Nejprve, podle stanov, volbu předsednictva musí potvrdit
celostátní volební konference. Za druhé, registrace v rejstříku spolků je akt deklaratorní.
Rozhodující jsou závěry celostátní konference obsažené ve schváleném usnesení
z konference. Dále předseda zapsaného předsednictva ještě před zapsáním odstoupil z funkce.
Původní předsednictvo vědomo si povinnosti svolat tuto konferenci na 7. prosince 2016 do
Jihlavy. Podle zákona dřív jak měsíc předem dostali všichni členové svazu pozvánky, které
obsahovali kromě personálií, program schůze. Ze závěrů schůze vyšlo konečné usnesení,
které mimo jiné obsahovalo nově zvolené orgány – předsednictvo, rada plemenné knihy, které
kontinuálně pokračovali v činnosti svazu. Předsednictvo ve lhůtě požádalo soud o zapsání do
rejstříku spolků, soud však žádost zamítl? Konec roku 2016, jako každý konec roku, byl ve
znamení zpracování a rozeslání získaných dotací chovatelům. Zde je nutné zdůraznit
skutečnost, která je některými lidmi napadána, že někdo krade dotace. Sekretarát shromáždí
žádosti chovatelů, sumarizuje je, požádá MZe o souhrnnou částku, kterou následně rozešle
chovatelům, zde není prostor pro nepravosti, jenom mnoho odpovědné práce.
Mezitím se červnové předsednictvo věnovalo pomluvám, udávání členů a vytváření stavu
nejistoty. Většina chovatelů se dostala do stavu, že neví, čemu má věřit. Zatím se žádná ze
žalob nepotvrdila. Víme, jak český člověk má rád, když se na někoho tahá špína a je jedno
zda je či není to pravda, zápach však zůstane. Zatím co prosincové předsednictvo dále se
soustředilo na organizování činnosti a chodu chovu a šlechtění. Červnové předsednictvo
pokračovalo v dosavadní aktivitě, svolalo oblastní schůze a v květnu celostátní konferenci,
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kde si zvolili nového předsedu. S jasným záměrem zamezit vyplacení dotací pro chovatele
protistraně. Zde se angažovali i některé celebrity z politické špičky. V tomto období se začal
projevovat postoj úředníků MZe, kteří zpochybňovali právoplatnost obou představenstev a
usnesení prosincové konference naprosto ignorovali. Pomalu se vytvářel prostor, aby úředníci
MZe měli důvod zamítnout svazu vyplacení dotací pro chovatele. K úspěchu celé věci
přispělo, když červnové předsednictvo zpochybnilo to, že žádosti o dotace podepsal
místopředseda svazu jako oprávněná osoba. Zde již vrcholila situace, kdy se z věci profesní
stala věc osobní. Snahou bylo, aby svaz nedostal dotace, aby je případně prosincové
předsednictvo nemohlo rozdělovat. Zde zájem celku – chovatelů, ustoupil zájmu jedinců a
jejich egu. Člověk, který není připraven a schopen nadřadit zájem celku nad jakýkoli zájem
svůj, by neměl zastávat v takové instituci jakoukoli funkci.
Další zlom nastal koncem prázdnin, kdy z iniciativy úředníků MZe byla svolána smírčí
schůzka, kde však členové červnového předsednictva byli pozváni jako oficiální zástupci a
ostatní jako hosté. Závěrem jednání bylo, že prosincové předsednictvo – hosté (konkrétně
tolik zpochybňovaný místopředseda), svolá další celostátní konferenci na vyřešení nastalé
situace, kde úředníci MZe budou dělat mediátory. Když prosincové předsednictvo po poradě
tuto akci odmítlo, neboť bylo nesmyslné vytvářet další předsednictvo, byli členové
prosincového předsednictva úředníky MZe nařčeni, že nemají zájem situaci řešit.
Důležitým zlomem v celém příběhu byl okamžik kdy i banka přestala respektovat usnesení
konference a dala na zápis v rejstříku spolků, a tím umožnila vstup na účet předsedovi
červnového předsednictva. To byl poslední potřebný krok, aby MZe zamítlo vyplacení dotací
pro chovatele. Důvody jsou zřejmé, nejasná situace, absolutní neschopnost červnového
předsednictva případné dotace administrovat. Vždyť se ani nesnažili činnost svazu jakkoli
organizovat. To byl také okamžik, kdy prosincové předsednictvo rezignovali na další řízení
svazu. Jelikož všechny zainteresované organizace, místo aby respektovali usnesení zatím
jediné platné konference, řídí se jenom podivnou a na pravdě se nezakládající registrací
spolku v rejstříku.
V roce 2018 pokračuje neschopná nečinnost, která se promítla ve svolání oblastních
konferencí, na které byli pozváni pouze členové sympatizanti. Na repliku, že schůze je
neplatná, vzhledem k tomu, že nebyli pozvání všichni členové a schůze nebyla svolána dle
zákona, bylo odpovězeno, že tady zákony neplatí. Na takových schůzích byli zvoleni delegáti
na celostátní konferenci. Ta je důležitá hlavně kvůli jedné věci. Konference se usnesla, že
nebude vést 1.6.2018 plemennou knihu koní ČT. Když pominu fakt, že celá konference

včetně svolání byla zmanipulovaná a tedy neplatně svolaná, tak zásadní je fakt, že neměla
právo takové usnesení ani odhlasovat. Vedení plemenné knihy je základní bod činnosti svazu,
což je jasně deklarováno ve stanovách. Pokud by někdo chtěl podobný krok prosadit, musel
by nejdříve změnit stanovy. Změna stanov v tomto smyslu by znamenala zánik svazu, jelikož
by ztratil cenu. Tím, že tento bod odhlasovali, porušili základní bod stanov a ve svazu nemají
co dělat. Často se ozýval výkřik o vyloučení některých členů, většinou proto, že zastávali jiný
názor. Všichni kdo hlasovali pro odevzdání plemenné knihy, pokud mají nějakou čest, by
měli ze svazu odejít.
To, co se dělo dál zavání manipulací. Uvádím jen heslovitě. Dne 23.5.2018 se SCHČT vzdal
vedení plemenné knihy ČT. O vedení knihy se dne 27.11. 2017 přihlásil nový spolek
chovatelů Svazu chovatelů českého teplokrevného koně z.s. (SCHČTK z.s.), dále po jakési
dohodě mezi zástupci SCHČT z.s. a ASCHK z.s. podá žádost o UCHS dne 6.6.2018, které
MZe dne 14.6.2018 vyhovuje v jejich žádosti a vydává rozhodnutí o vedení plemenné knihy
ČT. Jsem přesvědčen, že úřady mají jisté lhůty, které jsou uvedeny ve správním řádu, na
projednání záležitostí. Zde to zřejmě prošvihly. Avšak z rozhodnutí ministra zemědělství ze
dne 17.10.2018 bylo zjištěno, že rozhodnutí o vydání UCHS pro ASCHK z.s. ze dne
14.6.2018 ministr zrušil. A odůvodnění je takové, že zahájení řízení o žádosti ASCHK ČR,
z.s. bránilo dříve zahájenému řízení o žádosti SCHČTK z.s.. ASCHK informovala o
skutečnosti, že je pověřena vedením PK, ale už jaksi pozapomněla sdělit, že jí vedení PK ČT
bylo odebráno a stále se tváří, že má právo PK vést. Jaké škody jejím jednáním vznikají,
nechci ani domyslet. Současná situace je taková, že plemennou knihu ČT oficiálně nikdo
nevede. Nemluvě o tom, že o očekávaných dotacích si chovatelé můžou opět nechat jenom
zdát.
Ještě pár poznámek na závěr. Úmyslně jsem se nezabýval financemi a insolvencí, to jsou
pouze důsledky toho, co jsem se pokusil vysvětlit. Trvalo mi několik měsíců, než jsem došel
k uvedeným závěrům, jelikož se objevovali stále nové skutečnosti a chtěl jsem být co možný
objektivní. Na závěr by se mi chtělo napsat mnoho moudrostí, ale napíši pouze to podstatné.
O co v tomto nechutném zmatenci jde, je celkem jasné, v současnosti jde vždy, pouze a jenom
o peníze. Otázkou zůstává, komu to prospělo? Určitě to neprospělo chovatelům a koním. Ale
kdo z toho má nebo může mít prospěch, zatím nevím, jsem přesvědčen, že to časem, jako
všechno, vyjde najevo. Nyní není důležité, jak se vypořádat s těmi, kdo tento stav způsobili.
Stačí, když je již nepustíme k dalšímu ničení našich snah. V tomto okamžiku je nutné,
urychleně nastartovat systém a pokračovat dál. Zakončím pravdivým příslovím: Nakopnutá
husa se vždycky ozve.
Václav Štěrba

