
SCHČT obnovuje svoji činnost

Pokud si myslíte, že chcete být součástí právě takového spolku, neváhejte ho podpořit!!!

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s.
                                     info@schct.czwww.schct.cz

 
sdělujeme vám, že Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. obnovuje svoji činnost.
SCHČT z.s. vznikl v roce 1994, kdy byl oporou chovatelů koní plemene český teplokrevník, od roku 2001 vedl plemennou knihu 
a podílel se na rozvoji šlechtění plemene, od svého vzniku se postupně rozvíjel, v roce 2016 členská základná čítala na 760 členů, 
nabízel chovatelům své služby, hájil jejich práva a zájmy, pořádal řadu chovatelských akcí, byl spolehlivým partnerem pro 
Ministerstvo zemědělství, jeho jméno na poli chovatelském bylo značkou úspěšného a seriózního chovatelského sdružení 
nejen v ČR, ale i ve světě (v roce 2015 se SCHČT zasloužilo o zápis plemenné knihy ČT do světové chovatelské organizace 
sportovních koní - WBFSH), v období 2010-2016 to byl samostatný a prosperující spolek, který v ČR neměl konkurenci. 
Krize uvnitř spolku, která po dobu 5 let spolek oslabovala, je ukončena. Pravomocná rozhodnutí soudu postavila 
na jisto, že osoby, které cíleně poškozovaly spolek, jednaly neoprávněně a nezákonně. Současný stav je stabilizovaný,
spolek má řádně zvolené statutární orgány, insolvenční řízení bylo zastaveno, členská základna se rozrůstá, byly 
přijaty nové stanovy spolku, které zaručují rovné zacházení se členy a možnost podílení se na sestavování 
šlechtitelského programu. Zástupci spolku usilují o narovnání situace a návrat k nejpočetnějšímu profesnímu 
sdružení chovatelů koní plemene český teplokrevník. 
 

Vážení členové - chovatelé, 

SCHČT prezentuje:
v jasné pravomoci a povinnosti pro dané plemeno;
v jednotný a samostatný spolek pro plemeno ČT s účinnější kontrolou nad plněním požadavků UCHS; 
v chovatelská či šlechtitelská politika, kterou zastávají pouze chovatelé plemene ČT;
v užší zapojení chovatelů do problematiky šlechtění;
v 100% příjmů nančních prostředků pro chovatele koní ČT;
v jednotné zastupování členů – chovatelů na resortních či meziresortních jednáních;
v aparát vlastních zaměstnanců;
v efektivní řešení problémů daného plemene; 
v životaschopný šlechtitelský program pro další rozvoj zušlechťování plemene český teplokrevník;
v zkušené a odborně způsobilé osoby, zaručující kvalitu šlechtitelské práce, progres spolku a plemene;
v přehledný a transparentní spolek pro chovatele;
v bohatá zkušenost v oblasti vzdělávání chovatelů.

Staňte se členem.
!Členské poplatky ZDARMA’!
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