
PROČ SE ZÚČASTNIT SCHŮZE V JIHLAVĚ? 

Chovatelskou veřejností je na nynější stav v jednom z největších chovatelských sdružení v ČR 

nahlíženo jako na krizi, patovou situaci, boj o koryta, švandu, když dva se perou a třetí se směje, 

někoho vůbec nezajímá a někteří vyčkávají, co bude a na jakou stranu se pak mají přiklonit. 

V každém případě je tento stav dlouho neudržitelný a velice nepříjemný a to především 

z hlediska další existence svazu. Smutnou skutečností jsou pokusy vnést do podvědomí 

chovatelů nejistotu a zmatek. 

Důvody účasti: 

1. Společná schůze všech orgánů SCHČT je SKUTEČNOST a proběhne dne 7.12.2016 od 

9:00 hodin v Dělnickém domě v Jihlavě, vše je připraveno k platné a řádné volbě nového 

předsednictva za účelem vyvést svaz z neskutečně dlouhé krize, která trvá od 20.4.2016, 

kdy byla ukončena řádně svolaná územní členská schůze v Čechách a nedošlo, tak 

k řádnému zvolení členů předsednictva, všechny následující kroky nebyly uskutečněny 

v souladu se stanovami svazu a byly provedeny proti právům řádných členů. 

V neposlední řadě jsou vynesená usnesení napadena žalobou, takže v případě vyslovení 

jejich neplatnosti soudem, jsou všechna jednání uznána za neplatná a to se zpětným 

účinkem. Něco takového by jen dál prohlubovalo krizi svazu a soudní spor bude vleklý. 

2. V současné době je žaloba odeslána k Vrchnímu soudu v Praze, kde se rozhoduje o věcné 

příslušnosti, vrchní soud již vydal rozhodnutí. K témuž soudu byl odeslán i spis 

rejstříkového soudu KS České Budějovice k prošetření zápisu do spolkového rejstříku, 

neboť zápis do SR je oprávněně zpochybňován.  

3. Současné předsednictvo ani bývalé předsednictvo nemá plnou podporu členské 

základny. Respekt a autorita ve vedení svazu jsou velmi důležitými faktory ovlivňujícími 

další vývoj celého spolku. K jisté destabilizaci svazu přispívá i fakt, že současné 

předsednictvo není jednotné, za svaz navenek jednají dvě osoby, pověřený člen 

nerespektuje stanovy spolku, kdy dle platných stanov: … po dobu nepřítomnosti 

předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. 

Jednání předsednictva jsou negována, usnesení z takových jednání jsou napadána pro 

neplatnost.  

4. Pan ing. Zich a zbytek tzv. současného předsednictva odevzdalo generální moc panu 

JUDr. Veselému, aby rozhodoval o svazu. A tento krok považují za přirozený stav. Kdy o 

osudu svazu rozhoduje najatý člověk, který nemá zkušenosti ani povědomí o skutečné 

problematice svazu. Takto řeší situaci zbytek tzv. současného předsednictva, ale osobně 

jim to nemám za zlé, neboť to povědomí nemá nikdo z nich. 

5. Volební rok 2016 ještě není u konce a uskutečnění nové volby je nezbytně nutné a za 

stavu, kdy nebylo řádně zvoleno vedení spolku, je více než na místě náprava věci. Tvrzení 

ing. Zicha a zbytku tzv. současného předsednictva o svolání územních schůzí 1x za 4 roky 

pozbývá smyslu a navíc je umocněno jejich rozhodnutím svolat konferenci na počátku 

roku 2017. Pouhou volbou předsedy se skutečně celá věc nevyřeší, tím spíše, když řada 

členů byla uvedena v omyl a omezena na svých právech, které jim stanovy svazu 

umožňují. Nadále se spolek bude potýkat se spory, stížnostmi a dohady z řad řádných 

členů. 

6. Dle pracovníků MZe ČR je stále nad SCHČT držena ochranná ruka, ale byl vymezen 

prostor na rychlé a legitimní vyřešení situace. V opačném případě jsou ohroženy 

příspěvky, které mohou být rozděleny do jiných oborů zemědělského sektoru. 



7. Dalším neméně důležitým faktem, proč přijmout pozvání na tuto společnou schůzi je 

předání informací členské základně. Na společné schůzi budou členové informováni o 

současném stavu ve vedení, hospodaření spolku, financování, dotacích pro členy, 

zhodnocení chovatelských akcí za rok 2016, atd. Skutečně si nedokáži představit, o čem 

by členy spolku informoval zbytek tzv. současného předsednictva na předpokládaných 

oblastních schůzích v roce 2017, když z jejich zápisů z jednání předsednictva se 

dozvídáme, že chov koní nebyla jejich priorita. 

Cíle společné schůze: 

1. Narovnání stavu pomocí nové volby vedení spolku 

2. Ukončení krize ve spolku 

3. Předání agendy právoplatně zvolenému předsednictvu 

4. Zápis nově zvolených členů předsednictva do spolkového rejstříku 

5. Stažení žalob na neplatnost usnesení 

6. Opětovné nastavení řádného chodu spolku 

Nikdo nenutí žádného člena, aby se stal obětí jakéhokoliv názorového systému, jehož úkolem je 

rozdělit lidi, oddělit je od sebe, vytvořit různé skupiny a zatemnit jim mysl od toho, co je 

podstatné a tím je v našem případě chov koní českého teplokrevníka. Je opravdu na každém 

z nás, zda chceme být nápomocni a dostat spolek z této nepříjemné situace a podílet se na jeho 

rozvoji, který bude směřovat ke společným cílům, k harmonické souhře a aktivní spolupráci a 

nikoliv k jeho likvidaci. Společnou schůzí všech orgánů spolku se nabízí možnost vše napravit a 

změnit a to transparentně a spravedlivě. A toto je obrovská výzva, DÁ SE TO ZMĚNIT. 

Přijeďte každý osobně (popř. se můžete nechat zastupovat osobou, které důvěřujete a jste 

stejného smyšlení), přijměte nabídku něco změnit, dát hlas člověku, kterého si navrhnete sami, 

který vás něčím oslovil, kterému důvěřujete, o kom jste přesvědčen, že povede svaz správným 

směrem. Využijte této jedinečné možnosti podílet se na zklidnění situace a uvedení spolku do 

činného režimu v rámci šlechtění koní plemene ČT.  A kdo jen trochu váhá, nechť se pořádně 

zamyslí a věří, že je to rozhodně lepší řešení než spolu neustále bojovat a žít v rozepři. Ten, kdo 

se již rozhodl akci osobně podpořit, nemusí mít obavy, neboť společná schůze všech orgánů 

spolku se koná, je legální (dle stanov i právního řádu) a i přes různé pokusy akci zmařit, 

organizátoři očekávají členskou základnu, které není lhostejný chovatelský spolek s 15 letou 

tradicí a řádné členy s dobrým úmyslem a vůlí, bez kterých jen těžko půjde situaci narovnat. 

SPOLEČNÁ SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT 

7.12.2016 od 9:00 hodin v Dělnickém domě v Jihlavě 
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