Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
Vážení a milí členové SCHČT,
Jistě jste již byli více či méně seznámeni se situací, která nastala po poslední územní členské schůzi
zejména pro Čechy, kdy oproti předpokladům byla schůze ukončena s ohledem na různý výklad
stanov a hlasovacích práv volených a tzv. automatických delegátů
K uvedené situaci došlo z popudu společnosti EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. a jejích stoupenců,
která se po ukončení spolupráce SCHČT nesmířila s tímto stavem a připravila na tuto schůzi tak, aby
převzala moc nad naším svazem.
K posvěcení celé této „akce“ si tato skupina nechal rovněž zpracovat právní rozbor JUDr. Ondřejem
Veselým, který byl stávajícím členům předsednictva zaslán z emailu právě společností EQUISERVIS
KONZULENT, s.r.o., který však neřeší nastalou situaci.
Dovolujeme si Vám tedy krátce nastínit problematiku a zároveň řešení nastalé situace, na kterém se
shodlo předsednictvo na své poslední schůzi. Na rozdíl od „protistrany“ se chceme vyhnout zbrklým
krokům a postupovat tak, aby byl co možná nejméně poškozen SCHČT. Situace je od počátku
projednávána s právníkem a nyní se chystají konkrétní právní kroky, o kterých se zmíníme níže.
I.

Popis problému:

Na územní členské schůzi konané dne 20.4. 2016 v Jezdeckém areálu Zduchovice, č.p. 28 došlo
k situaci, že tzv. automatičtí delegáti, tedy řádní členové s 10 plemennými klisnami nebo hřebci
zapsanými aktuálně v PK ČT, nemohou na této územní schůzi hlasovat. Po ostré výměně názorů
předseda SCHČT ukončil schůzi a část delegátů, jak volených, tak automatických, rozhodnutí o
ukončení akceptovala a z územní členské schůze odešla. Skupina kolem EQUISERVIS KONZULENT,
s.r.o. se sama rozhodla ve schůzi pokračovat (jak vyplývá ze zápisu), oslovila pouze některé vybrané
členy a zvolili předsednictvo dle programu ukončené schůze. Netřeba sdělovat, že ani volení delegáti,
kteří sál po ukončení schůze opustili, o „pokračování“ schůze neměli ponětí. O následné schůzi byl
sepsán zápis, na který se ověřeně podepsaly samozvané ověřovatelky zápisu a rozeslaly jej a
zveřejnily, jak uznaly za vodné. Jak již bylo výše uvedeno nechala si tato skupina vypracovat právní
rozbor, který však neřeší zásadní otázku a to, zda schůze, na kterou se neustále odvolávají, která se
konala dne 20.4.2016, resp. zde přijatá usnesení, jsou či nejsou přijaty po právu.
Shora popsaná skupina kolem společnosti EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. tak zastává právní názor, že
předsednictvo zvolené na obou územních schůzích je zvoleno řádně, že může svolat celostátní
konferenci a že současnému předsednictvu uplynulo volební období, tudíž nemůže jednat jako
statutární orgán SCHČT a jeho případné kroky jsou napadnutelné z důvodů neplatnosti.
II. Právní názor stávajícího předsednictva:
Stávající předsednictvo, tedy předsednictvo ve složení: Miloslav Perníček (předseda), Karel Růžička
(místopředseda), Josef Kincl, František Srnec, Václava Boušková, Jaroslav Rédl, MVDr. Josef Lysák, Ing.
Hana Civišová, Michaela Kubištová (členové předsednictva), po právních konzultacích zaujímá
následující stanovisko:
1) Spolek je relativně autonomní uskupení, které se řídí zákonem a stanovami a jeho základním
posláním je chránit práva a zájmy členů, což jsou v našem případě právě chovatelé ČT.
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2) Jak jistě víte, stávající praxe byla taková, že tzv. automatičtí delegáti konference (vlastníci
min. 30 koní zapsaných do PK ČT) jezdili a hlasovali na všech volebních schůzích, tedy i na
územních schůzích (dříve zemských zasedáních).
3) Automatičtí delegáti tak oprávněně předpokládali, že tato praxe bude uplatněna i nyní,
ostatně je v tom utvrdil i předseda na oblastních členských schůzích a i z tohoto důvodu
nekandidovali na post volených delegátů, aby nedošlo k duplicitě.
4) S ohledem na stávající postup předseda, který vedl územní schůzi, po sdělení názoru, že
automatičtí delegáti nehlasují, schůzi ukončil. Tento postup je sice v rozporu se zákonem, leč
předseda není právně vzdělán a situací byl zaskočen a než by v dané velmi vyhrocené situaci
činil neuvážené kroky, raději postupoval tak, že schůzi ukončil, aby bylo na jisto postaveno,
jak je to s hlasovacím právem na územních schůzích. Byť tento postup není v souladu se
zákonem, není zároveň možné, aby se část delegátů rozhodla, že ve schůzi bude pokračovat.
Tito delegáti, pokud měli pocit, že je jednáno nezákonně, měli se obrátit na soud, aby tento o
případném pochybení rozhodl.
5) V dané zmatečné situaci tak nemohlo být přijato jakékoliv usnesení.
6) Předsednictvo má současně za to, že funkční období opravdu skončilo 13.4.2016. Ovšem dle
zákona je povinnost předsednictva jednat s náležitou péčí, což rozhodně není situace, kdy
SCHČT bude bez řádného vedení, neboť nové dosud zvoleno nebylo. Vedení svazu je třeba
zachovat zejména z důvodů dotačních, kdy žádosti je nutno podávat neprodleně a v určitých
termínech.
III. Kroky k narovnání situace:
1) předsednictvo s ohledem na shora uvedené skutečnosti neprodleně podává návrh k soudu na
vydání předběžného opatření, že je i nadále oprávněno jednat jménem SCHČT, současně je
podávána žaloba na neplatnost usnesení přijatém na územní členské schůzi dne 20.4.2016.
Zde stávající předsednictvo sděluje, že není přívržencem soudních sporů. Dle zákona č.
89/2012 SB., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“) lze napadnout přijaté rozhodnutí u
soudu do 3 měsíců ode dne jeho přijetí, resp. ode dne, kdy se člen o takovém rozhodnutí
dozví. Tato lhůta je tzv. propadná a pokud by žaloba nebyla podána, bylo by možné dovolávat
se takovéhoto rozhodnutí bez ohledu na to, jakým způsobem bylo přijato a již se nelze
v budoucnu případné neplatnosti dovolávat.
2) Předsednictvo, s ohledem na zmatky provázející předchozí schůze, se rozhodlo, že celý proces
členských schůzí proběhne znovu s přesnými pokyny, aby bylo jasno, kdo je delegátem na
jaké úrovni schůzí, tedy aby nebyla žádným způsobem zkrácena práva členů.
3) V neposlední řadě, po této zkušenosti, předsednictvo, ať už stávající, či nové, přichystá změnu
stanov, tak aby tyto do budoucna předešly nejen podobné situaci, ale aby byly
minimalizovány možné rozpory.
Vážení a milí členové, pevně doufáme, že toto vysvětlení je pro vás dostatečné. O každém
následujícím kroku bude stávající předsednictvo náležitě své členy informovat. Pokud je vám
jakákoliv část konfliktu shora popsaného nejasná, či zda nerozumíte krokům, které připravilo
předsednictvo, neváhejte se na nás obrátit.
Současně vás všechny vyzýváme k aktivnímu členství, tedy účasti na všech dílčích schůzích a
konferencích a prezentaci názorů tak, aby bylo slyšet, co možná nejširší spektrum našich členů.
Předsednictvo SCHČT
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