
Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. 
se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  

IČ 601 61 370 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl L, vložka 1850 

 

PROHLÁŠENÍ KE SVOLÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT  

Vážení členové SCHČT, chovatelé a příznivci koní plemene ČT,  

dne 7.12.2016 nejvyšší orgán SCHČT (Konference) provedl volbu do jednotlivých funkcí 

předsednictva SCHČT a Rady PKČT. Svolání schůze všech orgánů spolku bylo provedeno řádně 

(písemnou pozvánkou, doporučeně každému členovi, v řádném termínu), každý řádný člen se mohl 

osobně zúčastnit nebo mohl využít plné moci k zastupování jinou osobou. Tuto možnost využilo 189 

řádných členů SCHČT. Společná schůze proběhla za účelem vyřešení krizové situace ve spolku. Dne 

23.2.2021 Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek KS v Českých Budějovicích sp.zn. 13Cm 97/2017 a 

to takto: „Na rozhodnutí rozhodčí komise Svazu chovatelů českého teplokrevníka číslo 4/2016 ze dne 

9. 12. 2016, kterým byla schůze všech orgánů spolku konaná dne 7. 12. 2016 v Jihlavě, včetně všech 

závěrů z ní vzešlých, prohlášena neplatnou, se hledí, jako by nebylo přijato“. Dne 6.2.2017 byla třemi 

členy SCHČT podána žaloba na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku výše zmiňované společné 

schůze. Tato žaloba (sp.zn. 13Cm 83/2017) byla dne 3.5.2021 skončena – žalobci vzali návrh zpět, 

dne 9.6.2021 rozhodnutí nabylo právní moci. Je postaveno na jisto, že společná schůze všech orgánů 

spolku konaná v Jihlavě dne 7.12.2016 je právoplatná a všechna vzniklá usnesení jsou tedy PLATNÁ.  

Na základě pravomocných rozhodnutí (viz. web schct.cz) byly dne 28.10.2020 osoby neoprávněně 

zapsané, vymazány ze spolkového rejstříku. Opět upřesňujeme, že zápis v rejstříku spolků je pouze 

deklaratorní. Osoby stále ještě zapsané v SR pozbývají platnosti a z hlediska funkčnosti spolku je 

takové předsednictvo neusnášeníschopné. Předsednictvu zvoleném na společné schůzi v Jihlavě 

skončil mandát dne 7.12.2020. Proto pro provedení následujícího aktu - svolání členské základny 

SCHČT využije novelizaci zákona tzv. Lex Covid, který nabyl účinnosti dne 24.4.2020. Po dobu 

trvání mimořádných opatření upravuje nové možnosti způsobů rozhodování orgánů právnických osob 

a prodlužuje funkční období členů těchto orgánů. Pokud má skončit funkční období člena voleného 

orgánu po dni 24.4.2020, bude toto období automaticky prodlouženo tak, že skončí 3 měsíce po 

skončení mimořádného opatření. Podmínkou však je, že dotčený člen s tímto automatickým 

prodloužením nevysloví svůj nesouhlas. To platí i pokud funkční období má skončit do 1 měsíce po 

skončení mimořádného opatření. 

Za podpory legislativních norem a členské základny, dáváme podnět ke svolání členské základny a 

uspořádání společné schůze KONFERENCE. 

Hlavní cíle svolání členské základny: 

1. Volba nového předsednictva a všech orgánů spolku. 

2. Obnovení základních funkcí spolku. 

3. Poskytnutí ucelených informací o stavu spolku. 

Výsledek: Celou členskou základnou akceptované předsednictvo a další orgány svazu jednající za 

spolek oprávněně. 



Předběžný termín je stanoven na 3.8.2021. Pochopitelně o přesném termínu, čase a místě společné 

schůze – KONFERENCE budete písemně (pozvánkou) i prostřednictví webu svazu včas informováni. 

Proto sledujte webové stránky svazu - www.schct.cz, kde budou zveřejňovány další dokumenty a 

informace pro členy.  

Oslovena bude členská základna dle seznamu členů ke dni 31.8.2017. Pouze tito členové byli 

právoplatně přijati za členy spolku (řádná přihláška a odsouhlaseni oprávněným předsednictvem). 

Členství všech členů, kteří projeví zájem o pokračování v členství, bude uznáno (i v případě 

neodvedených členských příspěvků) neboť nedošlo ze strany předsednictva k zákonným úkonům pro 

vyloučení ze spolku. Nedoplatky příspěvků nebudou po členech vymáhány, neboť situace byla 

zmatečná. Všichni členové budou vyzýváni k vyplnění formuláře – Potvrzení členství v SCHČT, které 

je důležitou součástí pro další setrvání ve spolku i pro účast na připravované společné schůzi – 

Konference. Členové, kteří nejsou uvedeni na seznamu, a přesto byli v dobré víře, že splnili podmínky 

členství, budou mít možnost řádně požádat o nové členství, kdy po prokázání zaplacených členských 

poplatků se jim poskytne výhoda jednoho ročního poplatku zdarma.  

Dne 1.6.2021 vydalo předsednictvo svazu usnesení, kde rozhodlo o pověření člena předsednictva pro 

svolání společné schůze – KONFERENCE SCHČT. Ustanovilo členku předsednictva Bouškovou 

Václavu a předsedu RPK Václava Štěrbu do přípravného výboru. 

Věříme, že pochopíte naléhavost stávající situace, kdy stojíme před rozhodnutím, zda spolek 

s dlouholetou tradicí vytáhneme nad vodu a povzneseme na vyšší úroveň anebo ho navždy ztratíme. 

Zároveň připomínáme skutečnost, že účast je jednou z povinností řádného člena. Proto doufáme, že 

budete k nastalé situaci přistupovat rozumně a s ohledem na budoucnost spolku.  

Přijměte pozvání a podpořte zákonný a rozumný počin, který má jediný cíl, napravit dlouhotrvající 

nejasnou situaci, ukončit neklid uvnitř svazu, zabezpečit řádnou kontinuitu svazu na základě 

oprávněných postupů a opět provozovat šlechtění českého teplokrevníka na vysoké úrovni. 

Rozhodnutí je jen na nás – členech SCHČT.  

Děkujeme za pozornost a těším se na viděnou  

Za svolavatele Václava BOUŠKOVÁ – člen přípravného výboru, pověřený člen předsednictva  

 

Svolavatelé: členové předsednictva a orgánů SCHČT: MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, Michaela 

Kubištová, Karel Růžička, Ing. Ladislav Krulich, Mgr. Barbara Hassová, MVDr. František Horník, 

Václav Štěrba (předseda RPK)  

 

Ve Zduchovicích dne 14. června 2021 

http://www.schct.cz/

