
Vážení chovatelé, členové Svazu chovatelů českého teplokrevníka 
 

 Oslovujeme vás jménem předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, které bylo  

řádně zvolené na konferenci v roce 2016 v Jihlavě, abychom znovu soustředili členy svazu a s jejich 

přispěním vrátili chovatelům svaz, který bude plnit své funkce, stejně jak to bylo před rokem 2017. 

Cílem je navázat na ověřené způsoby v chovu koní a šlechtění, dále je rozvíjet. Chovatelům koní ČT 

vrátit jistotu, že za nimi stojí silná organizace, která hájí jejich zájmy i zájmy koní plemene český 

teplokrevník. Přestože byla tato tradice některými lidmi násilně přetržena, věříme, že většina 

chovatelů koní chce mít možnost využívat výhody kontroly sportovní výkonnosti a kontroly 

dědičnosti, setkávat se na soutěžích, výstavách a přehlídkách, a mít k dispozici různé publikace, které 

informují o výsledcích šlechtění a chovu koní a v neposlední řadě i finanční výhody v chovu, tak jak 

tomu bylo dřív. 

   Je nutné si uvědomit, že tuto situaci za chovatele nikdo nevyřeší, řešit ji musí sami 

chovatelé. Jediný způsob řešení je celostátní konference všech členů svazu (dle stavu členské 

základny z roku 2017), tak jako při zakládající (ustanovující) konferenci všech členů, kteří mají zájem o 

účelně fungující svaz sloužící chovatelům. Je nutné předeslat, že konference se musí řídit stanovami, 

které schválila konference svazu v roce 2015, jen tyto stanovy nebyly zneplatněny a v duchu těchto 

stanov bude nutné schválit jisté výjimky jen pro tuto konferenci. Nejvyšším orgánem svazu je 

celostátní konference a co tato konference ustanoví, je platné.  

 Úkolem této konference je především zvolit nové předsednictvo svazu. Při výběru nových 

funkcionářů je nutné, aby byli odborně ale i lidsky na výši. Totéž platí o funkcionářích v komisích. 

Motto zní:“ Společným úsilím všech dosáhnout co možná urychleného obnovení všech funkcí svazu“.   

 Druhým úkolem konference je sestavit a schválit usnesení konference, které stanoví jasné 

úkoly pro zvolené orgány do další konference.  

 V příloze předkládáme formuláře: Plná moc – každý člen má ze zákona právo být zastupován 

jiným členem spolku.  Avšak nikdo nesmí být na jednání společné schůze - Konference zmocněncem 

více než jedné třetiny všech členů spolku. Potvrzení členství ve Svazu chovatelů českého 

teplokrevníka (!!! NUTNÉ PRO SVOLÁNÍ KONFERENCE!!!). Vycházíme ze seznamu členské základny 

ke dni 31.8.2017, kdy byl naposledy korektně evidován stav členů SCHČT oprávněnými osobami a 

členové byli řádně schváleni předsednictvem svazu. Tyto členy vyrozumíme písemně i elektronicky (v 

případě známé emailové adresy). Upozorňujeme, že členství je dobrovolné. Proto žádáme ty členy, 

kteří mají stále ještě zájem o pokračování členství, aby potvrdili své rozhodnutí na přiloženém 

formuláři a zaslali kopii formuláře na obnovenou emailovou adresu svazu info@schct.cz  popř. toto 

vyplněné potvrzení vzali s sebou na připravovanou společnou schůzi členské základny – celostátní 

konferenci. V případě ukončení členství, žádáme, o sdělení na stejném formuláři.  V souvislosti 

s obnovením členství, sdělujeme, že vaše členství ve spolku nezaniklo ani v případě nezaplacení 

členských příspěvků, neboť pro takové vyloučení nebyly dodrženy zákonem stanovené povinnosti ani 

statutární orgán spolku nerozhodl o jeho ukončení. V důsledku dlouholeté krizové situace ve svazu 

nebudou vymáhány zpětně členské příspěvky za uplynulé roky. Více informací naleznete na známé 

adrese www.schct.cz. 
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