
Oficiální prohlášení členů statutárního orgánu SCHČT z.s. 

Ve Velkých Němčicích dne 23.11.2017 

Dne 20.4.2016 vstoupil Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen“ SCHČT z.s.“) do krizového období. 
Zatížen mnoha žalobami na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, právní nejistotou a nestabilitou je narušen dodnes. 

S péčí řádného hospodáře a vždy na základě kolektivního rozhodování, jsme v roce 2016 jednali jako zástupci 
statutárního orgánu s ukončeným mandátem, kdy naším hlavním úkolem bylo vyvést spolek z krizového stavu a 
předat funkce nově zvoleným osobám s ohledem na zákonný a spravedlivý postup volby. Na základě společné 
dohody obou zainteresovaných stran ze dne 11.10.2016 došlo ke shodě a rozhodování o dalším vývoji ve svazu bylo 
přenecháno nejvyššímu orgánu spolku -  Konferenci. Dne 7.12.2016 v Jihlavě nejvyšší orgán rozhodl a sestavil nové 
vedení spolku. 

Jsme přesvědčeni, že tato volba byla zcela transparentní, dle platných stanov SCHČT z.s. a legální cestou bylo zvoleno 
nové předsednictvo na schůzi všech orgánů spolku, která se uskutečnila výhradně za účelem vyvedení spolku 
z krizové situace a zajištění šlechtitelské činnosti pro plemeno český teplokrevník a plnohodnotného servisu služeb 
pro chovatele. Zde oslovená celá členská základna dle platných stanov demokraticky rozhodla o udělení mandátu 
vedoucím orgánům svazu pro další funkční období. Máme za to, že naše společné úsilí a rozhodování vedlo vždy ku 
prospěchu spolku a samotných chovatelů. Po celé nejisté období jsme se snažili chod spolku udržet v nastavených 
zvyklostech a byli v dobré víře legitimního očekávání dlouhodobě poskytovaného dotačního příspěvku Ministerstva 
zemědělství ČR.   

V současné době jsme osoby vedené ve spolkovém rejstříku (dále jen“ SR“) jako statutární orgány SCHČT z.s., 
dáváme na vědomí, že jsme nikdy nedali souhlas ani čestné prohlášení o způsobilosti být členem statutárního orgánu 
a nesouhlasíme se zvolením do funkcí v předsednictvu SCHČT z.s. ze dne 29.6.2016 v Humpolci. Označujeme 
ponechaný zápis našich osob ve SR za neoprávněný a spekulativní. 

Prohlašujeme, že s osobou JUDr. Ing. Jaroslava Staňka CSc. a dalších jemu podobných lidí, nemůžeme spolupracovat 
a dosáhnout stability spolku. Pro nás je 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, kdy nerespektovali řádné ukončení územní schůze v Čechách a zcela neplatně v ní 
pokračovali. V této záležitosti vydal Krajský soud v Českých Budějovicích svůj prvoinstanční rozsudek, kde rozhodl o 
neplatnosti takové schůze. Obáváme se, že pokud nebude ve věci 13Cm 13/2017 pravomocně rozhodnuto, spolek se 
bude nacházet v krizové situaci ještě po dlouhá léta. Výpisem ze spolkového rejstříku se dnes prezentují lidé, kteří 
nemají žádné zkušenosti s vedením spolku a základní administrativou uznaného chovatelského sdružení a jeho 
povinnostmi. Je otázkou času, kdy pod tímto vedením se stane spolek insolventním a přestane plnit podmínky 
uznaného chovatelského sdružení. A to v době, kdy nová chovatelská sezóna právě začíná, je závažná až kritická 
situace. Takové násilné a nezákonné ovládnutí svazu, které nyní předvádí pan JUDr. Ing. Staněk CSc. a další osoby 
neoprávněně zapsány do spolkového rejstříku, a to za masivní podpory časopisu Jezdectví s účelně 
vykonstruovanými lžemi, má za následek pouze jediné, destrukci spolku a zastavení šlechtitelské činnosti 
nejrozšířenějšího plemene v ČR, kterému jen těžko dnes dokážeme čelit.  

Tímto prohlášením se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za veškerá současná i minulá jednání skupiny lidí pod 
nynějším vedením JUDr. Ing. Jaroslava Staňka CSc. 
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