Ve Velkých Němčicích dne 18.12.2017
Paní šéfredaktorko,
předem než zodpovím Vaše otázky, musím konstatovat, že pro mě jste a vždy jste byla neseriózní
osoba, která se neustále podílí na rozkladu Svazu chovatelů českého teplokrevníka, o čemž mě
přesvědčila vaše korespondence a je mi krajně nepříjemná jakákoliv komunikace s Vámi. Nicméně své
vyjádření podávám především proto, aby se k široké chovatelské veřejnosti konečně dostaly pravdivé
informace.
1. Jak již bylo několikrát napsáno a zveřejněno. Oblastní členské schůze a konference Svazu chovatelů
českého teplokrevníka svolané na den 6.10.2017 do Jihlavy byly zrušeny podle ust. § 250 odst. 2
občanského zákoníku, na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 18.9.2017 (zveřejněné na
www.schct.cz) a vzhledem k závažným skutečnostem, které nastaly ve svolávacím období. Přesněji
došlo k nedodržení zákonných podmínek v době svolání členských schůzí (nedoručení pozvánek
provozovatelem poštovních služeb řádně a včas všem oprávněným členům spolku). Za tohoto stavu
nemohly být schůze uskutečněné, neboť by se svaz opět ocitl v situaci, kdy by musel čelit dalším
žalobám pro neplatnost. Ač jsem se jako jediný zdržel hlasování, tak nadřazené zákonné požadavky
mi nedovolily pokračovat ve svolaných schůzích.
2. Toho, že by nekonání těchto schůzí ovlivnilo přidělení dotací svazu pro rok 2017, si vědom nejsem,
a ani tomu tak není. Zde se musím pozastavit nad zcela lživým sdělením, které prezentuje JUDr. Ing.
Staněk CSc., mimo jiné i prostřednictvím všeho webu Jezdectví, což opět vrhá nepříliš dobrý náhled
na objektivní a profesionální činnost vašeho média. Dle vyjádření zástupců Ministerstva zemědělství
ČR je důvodem neposkytnutí dotací svazu pro rok 2017, podání žádostí neoprávněnou osobou, podle
písmena a), b) bodu 6. notářského zápisu jednání předsednictva ze dne 16. 11. 2016, kde se osoby
(Ing. R. Zich, Ing. J. Kreidlová, J. Chýle, Z. Hrnčíř, J. Malý), tedy osoby, které se nevybíravým a
nezákonným způsobem dne 26.9.2016 ujaly funkcí ve svazu, po té, co nelegálně pokračovaly v
územní schůzi dne 20.4.2016 ve Zduchovicích zrušenou jejich svolavatelem. Na základě jejich
notářského zápisu, který nelze považovat za věrohodný dokument, neboť chybí výslovné prohlášení
notáře o splnění předpokladů pro konání takové schůze a o jejím souladu s právními předpisy a
stanovami spolku. Nicméně se zde zmiňované osoby rozhodly zrušit mé podpisové právo a přístup
k bankovnímu účtu svazu a pověření přebírat poštovní zásilky svazu, na což zástupci banky ČSOB a
České pošty měli jiný názor a podpisové právo mi ponechali až do 22.11.2017. Chci zdůraznit, že
velkou účast na zamítavém rozhodnutí nese JUDr. Ing. Staněk, který úmyslně a vědomě napadal moji
osobu před zástupci MZe, zpochybňoval moje jednání za spolek na venek, při jednání na MZe dne
2.8.2017 neustále přesvědčoval účastníky o mém svévolném jednání a k dokonání celé věci přispěl i
jeho požadavek zaslání financí na jiný účet. Podotýkám, že tyto osoby byly několikrát důrazně
vyzývány, aby nečinily žádné závažné rozhodnutí za spolek. Je mi velice líto, že chovatelé nyní nesou
trest v podobě nevyplacených finančních prostředků za nekorektní jednání těchto osob. Osobně jsem
byl nakloněn řadě dohod, které by vyvedly svaz z krizového stavu. Jeden z posledních pokusů spatřuji
v uskutečnění společné schůze všech orgánů spolku dne 7.12.2016, kterou jsem svolal na základě
dohody všech zúčastněných osob a za účelem ukončit stávající nepříznivou situaci uvnitř svazu, i když
některými osobami byla nedodržena, pak její závěry byly v souladu stanov spolku a jsou pro mě
platné. Společně se členy jihlavského předsednictva, na jehož legitimitě stále trvám, jsme po celý rok
2017 dělali maximum pro to, aby chovatelé byli za svoji práci odměněni a očekávané dotace obdrželi.
A to i za situace, kdy svaz nedostal v roce 2017 od MZe ČR žádný finanční příspěvek, jsme byli schopni
z rezervy svazu uspořádat přes 100 chovatelských akcí, vyplatit většinu pořadatelů i účastníků,
plynule řídit chod svazu a plemennou knihu, ulehčit finanční zátěž chovatelům za dopravné při
registraci hříbat, atd. Stále mám za to, že podání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2017 mojí
osobou bylo řádné, včasné a bezchybné. Je pro mě nepochopitelné, že se někteří lidé rozhodli jít

proti chovatelům ČT a v podstatě i proti sobě, když na jednání MZe dne 2.8.2017 prohlašovali, že
bezvýhradně souhlasí s podanými žádostmi a s údaji tam uvedenými, resp. že z jakýmikoliv dotačními
tituly bude nakládáno stejně, jako v minulých letech. Proto nyní prohlašuji, že se zříkám jakékoliv
odpovědnosti za skutky, které svým jednáním způsobí JUDr. Ing. Staněk CSc. a jemu podobní lidé,
neboť je pro mě zcela nepřípustné a nepochopitelné podílet se na dalším fungování svazu s lidmi,
kteří nerespektují morální kodexy, porušují práva řádných členů, jednoznačně promyšleně, lstivě a
nepoctivě se ujali vedoucích funkcí v SCHČT.
3. Nejste členkou svazu a proto mi nepřísluší, abych Vám poskytoval interní informace svazu. Ale
přeci jen k tomuto bodu něco dodám. Hřebec Clin d´Or byl pořízen především na žádost chovatelů,
kteří v době, kdy dvě reprodukční centra zvýšila poplatky za ID hřebců na dvojnásobek a úmyslně
znevýhodnila chovatele koní plemene ČT, žádali cenově dostupného a kvalitního hřebce. Mladý
hřebec byl vybrán pro svoji vysokou korektnost, výborný typ a exteriér, vynikající mechaniku pohybu,
zcela vyhovoval podmínkám šlechtění a chovnému cíli českého teplokrevníka. Hřebec byl
ve spoluvlastnictví svazu a hřebčína Sprehe. V podstatě tento nákup odstartoval úzkou spolupráci
s oldenburským hřebčínem, kdy na základě této skutečnosti byli zapůjčováni špičkoví hřebci
z majetku Sprehe, kteří mohli být nabízeni chovatelům za velice příznivé ceny po celé 4 roky. Od roku
2013 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil okolo 145 klisen a letošní tříletý ročník je velice silný
(33 hříbat) a nadějný. Hřebec byl chovatelům nabízen po 3 připouštěcí sezóny za velice výhodnou
cenu a s 50 % slevou pro členy SCHČT. Koncem roku 2016 se svaz rozhodl hřebce nabízet k prodeji
v sousedním Německu, kde sportoval na úrovni 130. Hřebec byl v polovině roku 2017 prodán.
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