
 

 

 

V Praze dne 5.srpna 2017 

Vážení chovatelé a členové spolku, 

jelikož práva řádných členů a stabilní chod svazu jsou pro nás závazné a ctíme právní principy a legislativní zásady ČR, 

nadešel okamžik, kdy na základě spravedlivého principu svoláváme SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 

SCHČT, na němž vám bude dán prostor vyjádřit se k jednotlivým bodům programu a dle svého svobodného uvážení 

odevzdat hlas navrženým kandidátům, kteří se na základě nejvíce obdržených hlasů ujmou funkcí v orgánech SCHČT. 

…. toto je úryvek z mého prohlášení, které jsem učinil dne 5. října 2016, neboť jsem považoval situaci ve spolku za 

velmi vážnou. Na základě rozhodnutí předsednictva jsem svolal všechny členy spolku na schůzi všech uvedených 

orgánů spolku do Jihlavy na den 7.12.2016, takový postup jsem považoval za zcela spravedlivý a transparentní, kde 

nepřicházelo v úvahu dvojího výkladu a zneužití situace při samotné volbě. Ovšem našli se tací, kterým takový způsob 

volby nového předsednictva nevyhovoval. Velice lituji, že někteří členové spolku si uvědomili vážnost situace až nyní 

na půdě Ministerstva zemědělství, kde muselo dojít dne 2.8.2017 ke společné dohodě o uskutečnění podobné akce. 

Velice kvituji ochotu a podanou pomocnou ruku náměstka ministra pana Ing. Jiřího Šíra, že se ujal role mediátora 

jednání, které především díky anti-smírčímu vystupování pana JUDr. Ing. J. Staňka CSc. nebylo vůbec jednoduché, 

přesto všechno pan inženýr Šír prokázal spolku laskavost a poskytl záštitu nad dalším svolávaným shromážděním 

členské základny SCHČT 2017 a tím vyjádřil podporu chovatelům koní plemene český teplokrevník. 

Vážení chovatelé, spolek se ocitl v situaci, kdy Ministerstvo zemědělství pozastavilo dotační příspěvky i přes řádně 

podané žádosti spolkem, jehož chod není narušen, dodržuje zákonem daná pravidla a povinnosti uznaného 

chovatelského sdružení. Přesto se zástupci Ministerstva zemědělství domnívají, že mají malou právní jistotu 

v odpovědných osobách jednajících za spolek. Upozorňuji, že finanční rezerva spolku není bezedná a závislost na 

státní podpoře je nemalá. 

Jestliže podanou ruku zástupců Ministerstva zemědělství nyní nevyužijeme, pak Svaz chovatelů českého teplokrevníka 

nejpozději koncem tohoto roku spadá do insolvence a nebude moci plnit povinnosti dané zákonem č. 154/2000 Sb., o 

šlechtění, plemenitbě, přestane tak být potřebným partnerem pro MZe ČR, které mu následně může odebrat uznané 

chovatelské sdružení. Za těchto okolností vám nemusím zdůrazňovat, že stav je velice vážný až kritický a může mít 

fatální dopad pro spolek samotný. 

 

Prohlášení místopředsedy spolku                      

pana Karla Růžičky k novým událostem               

v SCHČT 
 



 

Prohlášení místopředsedy spolku pana Karla Růžičky k novým událostem v SCHČT 

 

5/8/2017 

Toto je hlavní důvod, proč jsem byl vyzván zástupci Ministerstva zemědělství, abych se opětovně ujal role gestora, 

který má za povinnost svolat nové členské schůze za účelem volby všech orgánů spolku a to v jeden den a na jedno 

místo. Takto nově zvolené předsednictvo bude akceptováno Ministerstvem zemědělství a bude mít možnost podepsat 

již předložené žádosti o dotační příspěvky na rok 2017. Pochopitelně tomuto závazku dostojím a o termínu svolání 

schůze budete včas informováni a následně obesláni doporučenými zásilkami. 

Dále zdůrazňuji, že jako žalobci nadále trváme na ponechání žalob na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro 

rozpor se zákonem a stanovami, pouze bude pozastaveno řízení žaloby na konferenci v Humpolci dne 31.5.2017,  

neboť máme za to, že spolku vznikla již nemalá škoda, která musí být spolku uhrazena. Činíme tak především na 

základě zákonných požadavků na péči řádného hospodáře, neboť ten kdo přijal funkci člena voleného orgánu, se 

zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.                            

Osobně i jménem dalších svolavatelů bych vás chtěl požádat, abyste pochopili naléhavost stávající situace a našli si čas 

ve svém nabitém programu, neboť mimořádný stav ve spolku si to vyžaduje. Zároveň připomínám skutečnost, že 

účast je jednou z povinností řádného člena.  Vím, že po všech zažitých zkušenostech bude pro vás těžké projevit 

náležitou ochotu a zájem o spolkové záležitosti, ale mám za to, že SCHČT tu byl a stále je pro chovatele již 16 let. 16 

let nepřetržitě pomáhal, přispíval, staral se a sloužil jednotlivým členům a chovatelům ČT. Nyní potřebuje naši pomoc. 

Všichni mu to dlužíme!!! Proto doufám, že budete k naléhavé situaci přistupovat rozumně a s ohledem na budoucnost 

spolku. 

Závěrem bych chtěl využít této možnosti k poděkování zejména těm členům spolku a chovatelům, kteří v nepříliš 

příznivé době neztratili víru ve spravedlnost a prokázali velkou trpělivost a ochotu spolupracovat. Velké díky chci 

vyjádřit členům předsednictva zvoleným v Jihlavě 7.12.2016, kteří dokázali usilovně pracovat i v takto nejistém 

období. Ač to byl mnohdy nelehký úkol, komplikovaný nestandartním jednáním Ing. R. Zicha a spol., tak chod spolku 

zůstal nenarušen a pro chovatele byl zajištěn veškerý komfort, na jaký byli zvyklí v uplynulých letech. Stejně tak 

nepřetržitě a spolehlivě pracovali i zaměstnanci spolku hodnotitelé Ing. Jiří Holík a Ing. Roman Klos, účetní Zdena 

Pavelková a v neposlední řadě paní Ing. Barbora Králová, Ph.D., která pečlivě vede sekretariát i ve ztížených 

podmínkách. Všem velice děkuji 

Za SCHČT místopředseda spolku Karel Růžička 

 


