
Snad již krize v SCHČT končí? 
Díl 3. 

 

 Současná situace mezi chovateli koní celkem přesně kopíruje stav naší společnosti v Čechách. 

Každá společnost má několik názorových skupin, v tomto případě se dá říci, že jsou tři hlavní skupiny. 

První a největší skupina lidí, kteří dosti nekriticky přijímají jakýkoli režim, uznávají jakékoli vůdce a 

rozhodujícím kritériem je jejich relativní blahobyt, v našem případě to nejsou skuteční chovatelé, ale 

spíš množitelé koní. Další skupinou jsou lidé stále nespokojení a tyto lidé snadno na svou stranou 

získají ti, kteří vidí příležitost, jak se dostat k moci, což sebou přináší přístup k dotacím, prostě 

k penězům. Třetí je skupina těch, kteří vědí co je potřeba a jak se to má dělat. To je to zdravé jádro, 

kterému jde o věc a nikoli o vlastní prospěch. Chovatelé mají nyní dvě alternativy. Buď se přidají ke 

skupině věřící v tradiční hodnoty složené ze zkušených osvědčených chovatelů, kteří vědí, co chtějí 

dělat a jak toho docílit nebo k těm, kterým jde pouze o získání plemenné knihy a s tím spojené získání 

peněz z dotace a přitom nenabízejí žádnou perspektivu.  Ke krizi ve svazu nedošlo proto, že to 

způsobilo pár nespokojených nebo zbytečně ambiciózních lidí, ale proto, že ostatní tomu nezabránili 

a raději poslouchali jejich lži. Svět nezničí ti, co páchají zlo, ale ti co se na to dívají a nic nedělají.      

 Stav členské základny SCHČT v roce byl cca 750 členů. V úterý 3. srpna 2021 se ve 

Zduchovicích, pod laskavým patronátem pana Ing. Krulicha, sešlo zdravé jádro českomoravských 

chovatelů koní, aby něco udělali se situací, která je ve svazu. První dobrou zprávou je, že ti co podali 

žalobu na insolvenci svazu, své žaloby stáhli. Pokud by byl svaz prohlášen za insolventní, byl by to 

jeho definitivní konec. Objevily se hlasy, že za setkáním chovatelů ve Zduchovicích jsou ti, co žalovali 

svaz pro insolventnost. Ano byli tam někteří. Co však je nemorálního na tom, že někdo chce zpět 

peníze, které mu svaz dluží. Zvláště po tom kdy samozvaný funkcionář prohlásí: „Proč bych platil 

něco, co jsem si neobjednal“. Neví, že nové vedení přebírá automaticky závazky předcházejícího 

vedení. Jakou jinou naději měli tito věřitelé než u soudu. Oni v dobré víře vkládali své prostředky do 

činnosti svazu, s tím, že jim to svaz vyrovná a místo toho jim bylo řečeno, že nový rádoby předseda si 

nic neobjednal a tudíž nic neuhradí. O legitimitě těchto rádoby funkcionářů již rozhodl soud (viz 

rozsudky soudu). 

 Vraťme se do Zduchovic, 3. srpna 2021. Zde se skutečně sešlo zdravé jádro chovatelů koní 

plemene Český teplokrevník. Přijeli členové z celé republiky a nebylo jim líto vážit stovky kilometrů, 

aby se osobně zúčastnili znovu obnovení činnosti SCHČT. Přijel i pan Novák z jižní Moravy i se svojí 

ženou, kterému je více jak osmdesát let, hlavně proto, aby ukázal, jak mu na existenci svazu záleží. Cíl 

této schůzky byl jediný, dokázat, že je u nás stále velké množství chovatelů koní, kterým záleží na 

tom, kam se bude náš chov dále ubírat. Také veškeré jednání se ubíralo tímto směrem. Jednání 

probíhalo ve všeobecné shodě. Výsledek je následující, bylo zvoleno chybějících šest členů do 

předsednictva svazu, jmenovitě Ing. Krulich, Ing. E. Šimáčková,  K. Růžička ml.,  J.Kincl,  F. Srnec, V. 

Boušková. Na základě této volby byl podán ke krajskému soudu v Českých Budějovicích „ Návrh na 

jmenování členů statutárního orgánu právnické osoby soudem dle ust. § 165 odst. 1 NOZ „. Jakmile 

soud potvrdí tento návrh, může začít pracovat předsednictvo, jehož hlavním úkolem bude připravit a 

svolat, v co možná nejkratší době volební konferenci svazu, kde se zvolí nové orgány svazu. To je 

první důležitý krok, aby se svaz probudil k novému životu. Dalším důležitým krokem, na čemž se 

schůze ve Zduchovicích také shodla, bylo rozhodnutí, že SCHČT vyzve MZe, aby chovatelům navrátilo 

statut Uznaného chovatelského sdružení (UCHS). Vedení plemenné knihy je zakotveno ve stanovách 

svazu a v podstatě je to hlavní důvod proč SCHČT byla založena a proč existuje.  Naproti tomu 

rozhodnutí MZe přidělit statut UCHS  ASCHK, pozbývá jakoukoli právní oporu, nesplňuje stanovené 



podmínky plemenářského zákona 154/2000 SB. respektive novely zákona 3/2019 Sb., ani Nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) 2016/1012. Protože všechny tyto normy, mimo jiné, stanoví, že 

UCHS musí disponovat skupinou chovatelů, kteří mají společně dostatečně četnou chovnou populaci 

daného plemene, na které je možné aplikovat vyhodnotitelné prvky šlechtění. K tomu ještě potřebuje 

sbor odborně vyspělých odborníků, kteří jsou schopní realizovat šlechtitelský program. ASCHK je 

organizace, která sdružuje svazy a spolky, kteří se ve své činnosti zabývají koňmi. Jejími členy nejsou 

ani jednotliví chovatelé s koňmi a už vůbec ne potřební odborníci. Pak je ovšem otázkou co vedlo 

MZe k tomu, aby, přes všechny tyto skutečnosti, přidělilo ASCHK statut UCHS. 

 To co bude dál se SCHČT záleží pouze a jenom na chovatelích, členech svazu. Naše problémy 

za nás nikdo jiný nevyřeší. Důležité je vědět, že záleží na kvalitě členů, to je to zdravé jádro, nikoli na 

kvantitě, ta přijde časem sama. Pokud si chovatelé udrží alternativu, kdy budou věřit v tradiční 

hodnoty, složené z praktik osvědčených chovatelů, kteří vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout, je zde 

významná perspektiva, že se náš chov koní Českého teplokrevníka dostane na úroveň, která mu 

náleží.        
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