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                                      Ve Šlechtíně dne 23.06.2022 

Asociace svazů chovatelů koní ČR 

U Hřebčince 479 

397 01 Písek 

K rukám Aleš Fiala – prezident ASCHK  

 

Žádost o schůzku 

 

Vážený pane prezidente, 

dovolte nám touto cestou Vás informovat o změnách, které nastaly 

ve vedení Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s.. Dne 

8.6.2022 proběhla řádná Konference spolku, kde se mimo jiné 

schválily nové stanovy spolku a proběhla volba do všech orgánů 

spolku. Za předsedu spolku byl zvolen pan Karel Růžička, 

místopředseda – Václava Boušková, ostatní členové předsednictva - Josef Kincl, František 

Srnec a Václav Štěrba. Čekáme na zápis do spolkového rejstříku, který v průběhu 14 dní bude 

propsán a zveřejněn ve veřejném rejstříku. Máme za to, že jako člen ASCHK jsme povinni 

tuto skutečnost oznámit, aby již nedocházelo k nepřehledné situaci v jednání mezi spolky. 

V souvislosti s touto skutečností se na Vás obracíme se žádostí o schůzku, jejímž předmětem 

by mělo být narovnání vztahů mezi organizacemi. Navrhujeme termín schůzky začátkem 

měsíce července, místo Velký Rybník. Žádáme, aby se jednání zúčastnili alespoň tři 

představitelé prezídia, včetně prezidenta ASCHK. Apelujeme na včasný výběr termínu. 

Předem děkujeme za ochotu. 

 

S pozdravem        

 
                                                                                 Václava Boušková – místopředseda spolku 

o  
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Václava Boušková 

místopředseda SCHČT 

Šlechtín 1 

285 22 Zruč n. Sázavou 

 

 

 

v Písku dne 29.6.2022 

 

Vážená paní místopředsedkyně, 

 

děkuji Vám za informace o průběhu dění ve Vašem spolku. K Vaší žádosti ohledně 

plánované schůzky bych Vás chtěl nejdříve požádat o nápravu určitých nesrovnalostí. Jedná 

se především o plnění povinností řádného člena ASCHK ČR. Dále Vás žádám o odstranění 

matoucích informací na vašich webových stránkách, kde uvádíte, že: 

1. SCHČT je uznaným chovatelským sdružením 

2. Hodnotiteli chovu jsou pouze pánové Ing. J. Holík a Ing. R. Klos 

3. provozujete a zveřejňujete již několik let neaktualizovanou PK online.  

Vzhledem k tomu, že SCHČT není oprávněnou osobou ke zveřejňování informací 

pocházející z ÚEK, žádáme Vás o odstranění těchto třech náležitostí z webu www.schct.cz ve 

lhůtě jednoho týdne, tedy do 6.7.2022 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Aleš Fiala 

 prezident ASCHK ČR z.s.  
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                                      Šlechtín dne 09.07.2022 

Asociace svazů chovatelů koní ČR 

U Hřebčince 479 

397 01 Písek 

K rukám prezidenta ASCHK  

 

Žádost o schůzku II. 

 

Vážený pane prezidente, 

děkuji za autoritativní odpověď. Přiznám se, že jsem od Vás 

očekávala spíše pozitivní přístup k dané situaci, o to více, když 

v roce 2019 zástupci ASCHK deklarovali Ministerstvu zemědělství 

při podání žádosti o UCHS pro vedení PK původu plemene koní 

ČT, že budou vystupovat v roli nestranného stabilizujícího prvku 

pro zklidnění situace.  

Pochopitelně nejen Vámi uvedené body a povinnosti řádného člena ASCHK by byly jistě 

předmětem našeho jednání. Proto Vás i celé prezídium, jménem celého předsednictva 

SCHČT, opakovaně žádám o možné osobní setkání, abychom si komplexně vyjasnili danou 

situaci a stanovily jasné podmínky pro narovnání vzájemných vztahů. 

V případě, že se rozhodnete naší žádosti vyhovět, žádám o možné termíny. 

Předem děkujeme za ochotu. 

 

S pozdravem    

                                                                                    za předsednictvo SCHČT     

 
                                                                                 Václava Boušková – místopředseda spolku 

o  
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SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s.  

Václava Boušková 

místopředseda spolku 

Šlechtín 1  

285 22 Zruč nad Sázavou 
 

 

 

v Písku dne 20.7.2022 

 

Vážená paní místopředsedkyně, 

 

děkuji za Vaši druhou žádost o schůzku. Avšak na základě platných stanov a 

příspěvkového řádu vzalo prezidium na svém včerejším jednání 19.7.2022 na vědomí zánik 

členství spolků dle článku 4.5.2 stanov ASCHK ČR. Jedná se o spolky: 

Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s. 

Spolek chovatelů koní, sekce Jihlava 

Svaz soukromých chovatelů koní, z.s. 

Tyto spolky dále nedodržely povinnost dle článku 5.2.4. ani po písemných 

upomínkách. Této situaci jste se mohli vyhnout plněním podmínek řádného člena. Dle 

platných stanov můžete opětovně požádat o vstup do ASCHK. Zároveň upozorňuji na určité 

nesrovnalosti mezi Vámi uváděnými informacemi a informacemi zveřejněnými na portálu 

www.justice.cz. Vždy jsem se všemi komunikoval, komunikuji a komunikovat budu a jako 

místo a čas setkání navrhuji finále skokového KMK v Písku.  

 

Děkuji a jsem s pozdravem  

 

 

 

 

 

Aleš Fiala 

   prezident ASCHK ČR z.s.  

http://www.justice.cz/


 
 

               .  
                            
                               SVAZ CHOVATELŮ                             ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s 

 

             
 

 
 

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO 
TEPLOKREVNÍKA z.s. 

 Šlechtín 1 
285 22 Zruč nad Sázavou 

info@schct.cz 
www.schct.cz 

+420 607 607 216 
IČO: 60161370 

ID DS: wsbhsan 

                                      Ve Šlechtíně dne 11.08.2022 

Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s. 

U Hřebčince 479 

397 01 Písek 

K rukám prezídia ASCHK ČR z.s. 

 

Zánik členství v ASCHK 

 

Vážené prezídium, 

 

vzhledem k tomu, že Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. byl 

v minulosti nejpočetnějším profesním chovatelským sdružením 

chovatelů koní plemene český teplokrevník a tedy největším 

členem vaší organizace ASCHK ČR z.s. vnímáme vaši reakci na 

naše korektní žádosti o schůzku a postoj k celé záležitosti jako 

velice nepřátelské gesto. Nicméně bereme na vědomí, že dle 

nových stanov ASCHK a nedodržení povinností řádného člena, členství zaniká. 

 

V této záležitosti pouze podotýkáme, že od poloviny roku 2021 naše společná komunikace 

probíhala vždy elektronicky (přes funkční e-mail info@schct.cz nebo datovou schránku 

spolku), ani přes jeden komunikační tok nám nebyla doručena výzva k odstranění nedostatků. 

Tímto vás žádáme o zaslání výčtu výzev vůči SCHČT z.s., které jste ohledně našeho členství 

uskutečnili. Dne 11.8.2021 byl přes svazový email osloven tajemník ASCHK pan Políček 

s požadavkem na podání informací ohledně plnění povinností našeho členství v ASCHK, bez 

odezvy. Po urgenci dne 19.8.2021, bylo dne 20.8.2021 tajemníkem ASCHK sděleno, že 

můžeme zaslat členské příspěvky na účet ASCHK i se seznamem členů, což bylo následně 

dne 1.9.2021 ze strany ASCHK dementováno z důvodu nepřehlednosti ve složení statutárního 

orgánu SCHČT a doporučeno, „abychom konkrétní kroky činily až bude vše potvrzeno i 

oficiálně“. Dne 10.9.2021 byl zaslán ASCHK ještě jeden email se žádostí o akceptování 

stávající situace a vyhovění naší žádosti o zaplacení členského příspěvku. Tento mail zůstal 

bez povšimnutí. Ani při letošní komunikaci nepřišly ze strany ASCHK žádné vstřícné kroky 

k vyřešení našeho požadavku. Naopak bez jakéhokoliv jednání nás pouze informujete, že naše 

členství zaniká.  

S ohledem na stávající skutečnost a za situace, že nebude z vaší strany vůle se dohodnout o 

jiném možném řešení našeho členství, v příloze zasíláme novou žádost o členství v organizaci 

a seznam členů spolku. 

S navrženým termínem schůzky prezidentem ASCHK panem Fialou si dovolíme nesouhlasit, 

neboť jsme přesvědčeni, že závažnost problému nelze řešit při významné chovatelské akci. 

Žádáme o bližší termín a jednání za účasti alespoň tři představitelů prezídia, včetně prezidenta 

ASCHK. 

 

Dále vás upozorňujme, že revizí majetku spolku byla zjištěna dlužná částka ASCHK za 

odborné služby a využívání majetku spolku v období 2018 – 2022.  

 

S pozdravem za SCHČT z.s.   

 
                                                                                 Václava Boušková – místopředseda spolku 

mailto:info@schct.cz

