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Prohlášení jihlavského předsednictva ke zrušení oblastních schůzí a 

konference SCHČT (Jihlava 6.10.2017) 

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. 

«VÁŽENÍ ČLENOVÉ SVAZU» 

Dne 18.9.2017 jsme se kolektivně na jednání předsednictva usnesli odsouhlasit ZRUŠENÍ 

svolávaných oblastních schůzí a konference SCHČT na den 6.10.2017 do Jihlavy, a to na základě 

důvodů uvedených v oznámení o zrušení svolávaných schůzí. Dále tímto prohlášením sdělujeme 

všem členům SCHČT další okolnosti, které nás k takovému rozhodnutí vedly. 

Především musíme poděkovat zástupcům Ministerstva zemědělství za jejich ochotu a snahu řešit 

vzniklé a dlouhodobé spory spolku. Pochopitelně nikdo nepochybuje o jejich dobrém úmyslu, ani 

nechce zpochybnit věrohodnost MZe, jako státní instituci. Ovšem jejich mediátorská snaha spíše 

přilila krev do žil dalším agresivním aktivitám z poslední doby, které vrcholí podáváním nových 

trestních oznámení, opětovnou dehonestací a veřejným obviňováním členů předsednictva z 

kriminální činnosti přímo na volebních letácích, intrikařením a spekulativním sháněním duší a plných 

mocí na konferenci, jejíž konání bylo vynuceno. Opět dochází k agresivnímu nátlaku na slušné 

členy, kteří jsou velmi znechuceni a zúčastnili se Jihlavy I. Tato eskalace bude mít za následek jen 

další nesmyslné soudní spory, nekonečné tahanice a rozvrácení již vzniklých soudních sporů v 

situaci, která se doposud poměrně transparentně a standardně vyvíjela. 

Lze jednoznačně konstatovat, že rozhodnutí zástupců MZe, přiklonit se k uskutečnění společné 

schůze orgánů spolku (Jihlava II. 6.10.2017), bylo na základě neobjektivních, selektivních informací 

a cíleného lobingu úzké skupiny lidí, vedené především jednateli firmy Equiservis Konzulent s.r.o.. 

Tato společnost se od dob rozvázání spolupráce se SCHČT snaží velmi nekalými intrikami 

a  agresivním postupem zorganizovat divoké a protiprávní převzetí spolku za účelem využití 

významné tržní síly (povinnost chovatele využívat pouze jejich služeb) k zajištění vlastních zisků. 

Dále existuje důvodné podezření z pletich a ovlivňování zástupců Ministerstva zemědělství 

senátorem Ing. Karlem Kratochvíle ve věci přidělování dotací, avízované v zápisu z jihočeské 

oblastní schůze ze dne 18.2.2017, které by jistě měla prošetřit kancelář senátu. 

Dne 7.12.2016 v Jihlavě bylo zvoleno transparentní a zcela legální cestou předsednictvo na 

schůzi všech orgánů spolku, která se uskutečnila za účelem vyvedení spolku z krizové situace. 

Zde oslovená členská základna dle platných a stávajících stanov demokraticky rozhodla o 

udělení mandátu vedoucím orgánům svazu. A proto nyní nevidíme důvody proč přistupovat 

k naprosto totožnému kroku svolávání schůzí, které mají za účel podrobit se síle vlivných a  
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donutit demokraticky a řádně zvolené orgány SCHČT k popření sama sebe ve snaze zabránit 

ekonomické katastrofě spolku. 

Dnes lze otevřeně přiznat, že naivita řádně zvoleného jihlavského předsednictva, byla obrovská:  
 

 když v dobré víře očekávali jednání se zástupci MZe, které povede k objektivnímu zhodnocení 
odvedené práce svazu, jako uznaného chovatelského sdružení dle Zákona 154/200 Sb. o 
šlechtění a plemenitbě, v roce 2017, na jejímž základě byly řádně a včas podány žádosti o 
dotace pro chovatele 

 když se vydíráním především ze strany JUDr. Staňka, který žádosti zpochybňoval, nechalo 
zahnat do kouta s vidinou řádně vyplacených dotací chovatelům a souhlasilo pod tlakem 
nevyplacení řádně podaných dotací s inscenací právně absolutně neplatné konference Jihlava 
II., s protiprávním jednáním podle neschválených stanov pana JUDr. Staňka, které omezují 
práva členů – chovatelů, pro které je kůň hospodářským zvířetem a chov koní činností 
v zemědělském podnikání, 

 když pod hrozbou nepříznivé budoucnosti svazu chtělo popřít těžce obhajovanou myšlenku 
spravedlivého procesu v oblasti práva řádných členů, kdy je jasné, logické a již soudně 
potvrzené, že automatičtí delegáti mají právo volby na všech schůzích svazu! Je logické, že 
uskutečnění schůzí dne 6.10.2017 v Jihlavě a popřípadě dalších následných schůzí se 
nezakládá na žádném právním podkladu, nemá žádné logické ani věcné opodstatnění a je 
postaveno na již právně zpochybněném výkladu stanov, 

 když očekávalo korektní jednání, svědomitý a čistý přístup opoziční strany.  
 

Členské základně dáváme na vědomí, že spolek je plně funkční, splňuje všechny požadavky uznaného 

chovatelského sdružení, dodržuje své povinnosti dané zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 

plemenitbě, zabezpečuje potřeby chovatelů a nemá žádných pohledávek vůči třetím osobám. Od 

začátku roku 2017 jsme pro chovatele uspořádali přibližně 90 chovatelských akcí, zabezpečujeme 

evidenční činnost, registrační služby dle zákona svými hodnotiteli.  Žádosti o dotace byly formálně 

správné a podané řádně a v termínu prostřednictví SZIF, osobou, která je zapsaná ve spolkovém 

rejstříku a má pověření jednat za spolek navenek. Z hlediska dodržení stanovených podmínek 

poskytovatele dotace spolek dodržel všechna požadovaná pravidla dotace tak, aby nevznikla příčina 

mu dotace odebrat či neposkytnout. Proto se domníváme, že postoj, jaký nyní zastává Ministerstvo 

zemědělství, byl a je přísný a nepřiměřený k dlouholetému partnerství SCHČT a MZe. Navíc 

poukazujeme na stav v roce 2016, kdy  situace ve svazu byla naprosto stejná, neboť spory se táhnou 

již od 20.4.2016 a ze strany MZe byly všechny požadavky spolku akceptovány a uspokojeny, čerpané 

dotace následně řádně vyplaceny chovatelům. 

I když se z počátku náš záměr bude zdát nepopulární a tušíme, že vzbudí vlnu odporu a jistou 

nevoli, přesto věříme, že naše rozhodnutí bude členskou základnou akceptováno a pochopeno 

jako pozitivní krok pro spravedlivý vývoj situace ve svazu. 

ČLENOVÉ JIHLAVSKÉHO PŘEDSEDNICTVA SCHČT 

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. 


