Vážený pane doktore,
dovolte nám reagovat na Váš dopis s dotazy. Dále Vás upozorňujeme, že Váš dopis bude zveřejněn
na oficiálním webu SCHČT i s následující odpovědí.
Respektujeme právní stanovisko o končícím mandátu „bývalého“ předsednictva, na které jsme byli
upozorněni naším právním zástupcem a rozhodně nebylo a není naším úmyslem vytvořit patový stav
ve svazu ČT. Proto žádáme soudní (regulérní) cestou o určení opatrovníka, který bude spravovat
chod svazu do doby, než řádná konference odvolá bývalé a zvolí nové členy předsednictva. Nadále
dle NOZ §159 se cítíme odpovědni za činnost vyplývající z našich funkcí do volených orgánů
SCHČT. Chceme věřit, že jako právně vzdělaný člověk, budete kvitovat náš spravedlivý a zákonný
postup.
Z vašeho vyjádření k termínu schůzí lze usoudit pouze to, že jste spíše teoretik než praktik, protože
v opačném případě by vám muselo být jasné, jak velice složitý postup se musí dodržet při svolávání
jednotlivých schůzí, že záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují celý svolávací proces (např.
stanovení termínu dle možnosti garantů oblasti, rezervace sálů, tisk pozvánek, obeslání členů, včetně
dodržení zákonem stanovených termínů). Je s podivem, že v minulém roce to nebylo jinak a nikdo
(včetně Vás) námitky nevznesl. Možná by bylo na místě v této době zvážit svoji přílišnou kritiku, a
jako řádný člen a delegát více napomáhat zákonitému řešení situace než se podílet na tvorbě dalších
problémů.
Jak již bylo několikrát řečeno, každý je nahraditelný a každá změna, která vede ku prospěchu věci, je
dobrá. Nezakládáme si na našich postech, přejeme si, aby svaz a jeho činnost pokračoval správným
směrem, aby rozdělaná práce dosáhla vytouženého cíle a pokud bude přáním řádných členů náš
odchod, pak chceme odejít dle platných regulí a důstojně předat naši dosavadní práci, ovšem lidem,
kteří jsou toho hodni a kteří o to stojí. Což ze současné situace příliš nevyplývá.
Ve věci fy Stáj Mustang s.r.o. musíme konstatovat jen jediné, vše vyplynulo ze svobodného
rozhodnutí jednatelů firmy Stáj Mustang s.r.o., i nás překvapil jejich zcela nepochopitelný krok
v managementu. Jistě si vzpomínáte, když doplatky za březí klisny plemene ČT na této stanici
hřebců vystoupaly na dvojnásobek ceny (10000,-Kč : 5000,-Kč), než jaký měly klisny plemene CS.
Zřejmě nebylo v zájmu jednatelů společnosti vyjít vstříc chovatelům koní plemene ČT. Jak jinak to
lze chápat? V tomto případě jakákoliv ochota něco řešit a možná dohoda s majitelem této stáje
panem V. Csabim nebyla možná, a to především z jeho strany. Pronájem a zakoupení svazových
hřebců je jen odpovědí bývalého vedení SCHČT na vzniklou situaci, již jsme nechtěli čekat na to, až
se opět někteří majitelé hřebců obrátí ke svazu a chovatelům zády anebo jednou za čtyři roky budou
natolik aktivní a velkoryse nabízet své hřebce přinejmenším zadarmo. Z Vašeho subjektivního
podání považujeme dotaz za zcela jednostranně zaujatý a nahlížíme na něj jako na Vaše osobní
mínění nebo na přání zmíněných.
Jelikož se Vám dostalo právního vzdělání, dovolujeme si i Vám položit patřičné dotazy.
Jak vnímáte skutečnost, že někteří členové se rozhodli úmyslně poškodit práva ostatních řádných
členů a delegátů? Jaké vysvětlení máte pro odepření hlasovacích práv automatickým delegátům
(majitelům 10 a více koní), jimž platné stanovy svazu přisuzují stejná práva jako delegátům
zvoleným oblastními schůzemi? Jakými fakty byste obhájil porušení stanov, nezákonné jednání a
úmyslné uvádění v omyl početné členské základny tzv. „nově zvolenými členy předsednictva“?
Jestliže připustíme a budeme tolerovat podobné skutečnosti, pak je bezpředmětné se o cokoliv
snažit, protože kdykoliv a jakákoliv zaujatá a domluvená skupina lidí může ovládat celou korporaci
a přizpůsobovat si pravidla svým vlastním zájmům.
S pozdravem
ti, kterým není lhostejná budoucnost SCHČT
chcete-li podle Vás „bývalé“ předsednictvo SCHČT

