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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A., č.ž.: 
3071/2017-17210Sý, 3072/2017-17210Sý, 3073/2017-17210Sý, 3074/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih – registrační 
čísla žádosti: 3071/2017-17210Sý, 3072/2017-17210Sý, 3073/2017-17210Sý, 
3074/2017-17210Sý. 
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 
dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi. Na základě 
dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by SCHČT kdy 
nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil rozpočtovou kázeň.  
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Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.    
 

Uznané chovatelské sdružení – SCHČT pod vedením místopředsedy Karla Růžičky a 
členů předsednictva řádně zvoleného 7.12.2016 v Jihlavě v roce 2017 řádně:  

1. postupovalo při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským 
programem, vyhodnocovalo a realizovalo šlechtitelský program a pravidelně 
zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup – www.schct.cz, 

2. vedlo plemennou knihu podle řádu plemenné knihy a evidovalo v ní plemenná 
zvířata podle § 9 odst. 3, nebo vedlo plemenářskou evidenci podle řádu 
plemenářské evidence  

3. kontrolovalo plnění ustanovení řádu plemenné knihy a plemenářské evidence, 
4. vydávalo, ověřovalo a kontrolovalo potvrzení o původu plemenných zvířat,  
5. evidovalo a zveřejňovalo dědičné vady a zvláštnosti 
6. zajišťovalo hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávalo o jeho 

výsledku doklady (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4), 
7. poskytovalo pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke 

shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence, 
8. poskytovalo určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti 

informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), 
potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona. 
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V rámci zajištění výše uvedených činností zaměstnává SCHČT dva zaměstnance na plný 
úvazek (hodnotitelé Ing. Jiří Holík a Ing. Roman Klos) a pracovnici sekretariátu pro 
administrativní záležitosti spolku na úvazek částečný.  
 
Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A.b. Podpora zavádění a vedení 
plemenných knih je rozhodnutím, které se hluboce dotýká právní sféry spolku. Takové 
opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého naplánovaného  
a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za neschopnost splnit 
závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky na jeho uhrazení 
získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace spoléhal a počítal s tím, 
že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace vyplacena. 
 
Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 
 
 
 
 
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  

 
  
Příloha: Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A. 
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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A., č.ž.: 
3075/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 2.A.e.2.c. Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení 
na klisnu po absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní plemenné knihy a 
plemenné knihy – registrační číslo žádosti: 3075/2017-17210Sý. V roce 2017 bylo 
uspořádáno pod vedením aktivního a řádně zapsaného místopředsedy Karla Růžičky 
celkem 16 Zkoušek výkonnosti tříletých klisen, kterého se zúčastnilo celkem 139 klisen 
(viz. příloha). Veškeré akce byly řádně zajištěny.  
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 
dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi.  
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Na základě dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by 
SCHČT kdy nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil 
rozpočtovou kázeň.  
 
Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.     
 

Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A.e.2.c. Podpora příslušnému 
uznanému chovatelskému sdružení na klisnu po absolvování zkoušky výkonnosti po 
zapsání do hlavní plemenné knihy a plemenné knihy – registrační číslo žádosti: 
3075/2017-17210Sý je rozhodnutím, které se hluboce dotýká právní sféry spolku. 
Takové opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého naplánovaného  
a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za neschopnost splnit 
závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky na jeho uhrazení 
získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace spoléhal a počítal s tím, 
že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace vyplacena. 
 
Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  
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Přílohy:  
 

1. Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A.e.2.c. Podpora příslušnému 
uznanému chovatelskému sdružení na klisnu po absolvování zkoušky výkonnosti 
po zapsání do hlavní plemenné knihy a plemenné knihy – registrační číslo 
žádosti: 3075/2017-17210Sý 

 
2. Přehled základních zkoušek výkonnosti – dle hodnocení klisen a místa a konání a 

hodnocení klisen 
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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A., č.ž.: 
3437/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 2.A.e.2.a. Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení 
na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni 
kontroly užitkovosti („Kriterium mladých koní“) – registrační číslo žádosti: 3437/2017-
17210Sý. V roce 2017 byly uspořádány pod vedením aktivního a řádně zapsaného 
místopředsedy Karla Růžičky chovatelské soutěže dle schválených pravidel KMK pro rok 
2017. Veškeré akce byly řádně zajištěny, ve spolupráci s ČJF bylo na základě smlouvy 
zajištěno řádné vyhodnocení výsledků (viz. přílohy). 
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 
dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi.  
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Na základě dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by 
SCHČT kdy nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil 
rozpočtovou kázeň.  
 
Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.     
 

Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A.e.2.a. Podpora příslušnému 
uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých 
plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti („Kriterium mladých koní“) – 
registrační číslo žádosti: 3437/2017-17210Sý, je rozhodnutím, které se hluboce dotýká 
právní sféry spolku včetně spolupracujících spolupořádajících subjektů a ostatních 
plemenných knih, které se rovněž účastní kontroly užitkovosti.  
 
 Takové opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého 
naplánovaného a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za 
neschopnost splnit závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky 
na jeho uhrazení získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace 
spoléhal a počítal s tím, že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace 
vyplacena. 
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Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  

 
 
 
Přílohy:  
 

1. Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 2.A.e.2.a. Podpora příslušnému 
uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností 
mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti („Kriterium 
mladých koní“) – registrační číslo žádosti: 3437/2017-17210Sý 
 

2. Přehled výsledků KMK 2017 
 

3. Vyúčtování nákladů na KMK 2017 
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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a., č.ž.: 
3081/2017-17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků plemenářské práce – registrační 
číslo žádosti: 3081/2017-17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý. V roce 
2017 je připraveno vydání Ročenky 2017 a Přehledu sportovních koní a pod vedením 
aktivního a řádně zapsaného místopředsedy Karla Růžičky  jsou řádně vedeny webové 
stránky www.schct.cz včetně PK – ON LINE.  
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 
dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi. Na základě 
dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by SCHČT kdy 
nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil rozpočtovou kázeň.  

http://www.schct.cz/
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Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.     
 

Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků 
plemenářské práce – registrační číslo žádosti: 3081/2017-17210Sý, 3083/2017-
17210Sý, 3085/2017-17210Sý, je rozhodnutím, které se hluboce dotýká právní sféry 
spolku. 
 
 Takové opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého 
naplánovaného a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za 
neschopnost splnit závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky 
na jeho uhrazení získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace 
spoléhal a počítal s tím, že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace 
vyplacena. 
 
Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 
 
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  
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Přílohy:  
 
Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program na dotační program 9.A.a.2.a. 
Zveřejňování výsledků plemenářské práce – registrační číslo žádosti: 3081/2017-
17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý 
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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a., č.ž.: 
3081/2017-17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků plemenářské práce – registrační 
číslo žádosti: 3081/2017-17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý. V roce 
2017 je připraveno vydání Ročenky 2017 a Přehledu sportovních koní a pod vedením 
aktivního a řádně zapsaného místopředsedy Karla Růžičky  jsou řádně vedeny webové 
stránky www.schct.cz včetně PK – ON LINE.  
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 
dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi. Na základě 
dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by SCHČT kdy 
nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil rozpočtovou kázeň.  

http://www.schct.cz/
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Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.     
 

Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků 
plemenářské práce – registrační číslo žádosti: 3081/2017-17210Sý, 3083/2017-
17210Sý, 3085/2017-17210Sý, je rozhodnutím, které se hluboce dotýká právní sféry 
spolku. 
 
 Takové opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého 
naplánovaného a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za 
neschopnost splnit závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky 
na jeho uhrazení získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace 
spoléhal a počítal s tím, že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace 
vyplacena. 
 
Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 
 
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  
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Přílohy:  
 
Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program na dotační program 9.A.a.2.a. 
Zveřejňování výsledků plemenářské práce – registrační číslo žádosti: 3081/2017-
17210Sý, 3083/2017-17210Sý, 3085/2017-17210Sý 
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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.  
U Hřebčince 379 
497 01 Písek 
zastoupený panem Karlem Růžičkou – místopředsedou spolku 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

Dne 12.12.2017 v Písku 
 
Věc: Námitka proti sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a., č.ž.: 
3078/2017-17210Sý, 3079/2017-17210Sý, 3080/2017-17210Sý, 3084/2017-17210Sý 
 
 Vážení zástupci Ministerstva zemědělství ČR, podáváme tímto námitku  
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace  
na dotační program 9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek – registrační 
číslo žádosti: 3078/2017-17210Sý, 3079/2017-17210Sý, 3080/2017-17210Sý, 
3084/2017-17210Sý.  
 
V roce 2017 pod vedením aktivního a řádně zapsaného místopředsedy Karla Růžičky  
proběhly všechny dlouhodobě pořádané chovatelské akce: Přehlídka čtyřletých klisen 
plemene ČT – Skok ve volnosti, Přehlídka tříletých klisen plemene ČT, Přehlídka hříbat 
narozených v roce 2017 – vše včetně oblastních kol a celostátního finále, Přehlídky 
výkonných koní plemene ČT v drezuře, parkuru a všestrannosti a v neposlední řadě 
Přehlídka tříletých a plemenných hřebců při zápisu do PKH ČT. 
 
Znovu bychom chtěli předeslat, že jsme si vědomi nestandartní situace ve spolku, 
nicméně máme stále za to, že dle všech doložených skutečností a listin lze mít za to, že 
uvedené skutečnosti se nedotýkají otázky čerpání dotací, a to ani okrajově, kdy je 
v zájmu spolku jako celku dotace řádně čerpat, resp. všechny strany zúčastněné na 
sporech minimálně na jednání na MZE prohlásili, že bezvýhradně souhlasí s podanými 
žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že s jakýmikoliv dotačními tituly bude nakládáno 
stejně jako v minulých letech. Ve vztahu k SCHČT lze právní jednání spočívající v podání 
žádostí o poskytnutí dotací i neoprávněnou osobou vždy považovat za jednání k užitku 
jiné osoby ve smyslu ust. § 3009 občanského zákoníku, kdy takové jednání bylo  
ve prospěch pochopitelných zájmů a záměrů SCHČT. Navíc s ohledem na dodatečný 
opakovaný shodný projev vůle všech zúčastněných (naposledy na jednání na MZE) bylo 
případné překročení zástupčího oprávnění osoby podávající jednotlivé žádosti o dotace 
za SCHČT zhojeno dodatečným souhlasem dle ust. § 440 občanského zákoníku.  Lze tak 
mít za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných 
žádostí. 
 
Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve smyslu 
zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, nikdy 
nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových, příjemce 



          Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT) 
 

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz 

dotace plně odpovídá za to, že řádně splnil účel dotací (a doposud tak řádně činil)  
a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu SCHČT,  
a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi. Na základě 
dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by SCHČT kdy 
nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušil rozpočtovou kázeň.  
Ve věci platných stanov je uvedeno: Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT 
zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy (v době podání žádostí  
o dotaci po podání demise zapsaného předsedy MVDr. Vítů) po celou dobu plně 
zastupoval místopředseda Karel Růžička, což je plně prokázáno bezchybnou činností  
a chodem spolku v roce 2017 a plněním všech povinností vyplývajících ze zákona 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a proto nebyl v žádném případě 
důvod pro zastupování svazu pověřeným členem.  
 
K notářskému zápisu ze dne 16.11.2016 je nám toliko známo, že se dne 16.11.2016 
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové 
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva,  
na jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský 
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust.  
§ 80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných 
skutečností ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském zápise 
uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů  
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a 
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení 
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze 
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů 
přítomným osobám. Za této situace se tak necítíme být vázáni žádným z přijatých 
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu  
a takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat 
nesvolanou schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT. 
 
V této věci SCHČT znovu opětovně deklaruje plnou připravenost poskytnout MZE plnou 
součinnost a doložit přehledy o vyúčtování dotací i za uplynulá období či jakékoliv další 
listiny a informace včetně kompletních přehledů o vykonané činnosti v roce 2017.     
 

Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program 9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání 
výstav a přehlídek – registrační číslo žádosti: 3078/2017-17210Sý, 3079/2017-
17210Sý, 3080/2017-17210Sý, 3084/2017-17210Sý, je rozhodnutím, které se hluboce 
dotýká právní sféry spolku a pořadatelů chovatelských akcí. 
 
 Takové opatření bude mít závažný dopad a může vést ke zmaření celého 
naplánovaného a dotací podporovaného záměru včetně vzniku odpovědnosti za 
neschopnost splnit závazky, ke kterým se zavázal, předpokládaje, že finanční prostředky 
na jeho uhrazení získá z dotace. Spolek se na toto rozhodnutí o poskytnutí dotace 
spoléhal a počítal s tím, že mu bude, pokud dodrží všechny stanovené podmínky, dotace 
vyplacena. 
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Proto Vás znovu žádáme o přehodnocení celé velmi závažné situace. Předem děkuji  
za Vaše stanovisko.  
 
 
 
 

Za předsednictvo SCHČT  
Karel Růžička – místopředseda spolku  

Přílohy:  
 
Sdělení o nepřiznání dotace na dotační program na dotační program 9.A.a.2.a. 
Zveřejňování výsledků plemenářské práce – registrační číslo žádosti: 3078/2017-
17210Sý, 3079/2017-17210Sý, 3080/2017-17210Sý, 3084/2017-17210Sý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


