Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SCHČT – 11.10.2016 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Michaela Kubištová, Ing. Barbora Králová, Karel Růžička,
Václava Boušková, MVDr. Josef Lysák, Ing. Rostislav Zich, Zdeněk Hrnčíř, Ing. Malý
Jaroslav. Jan Chýle se dostavil v 16.55 hod.
Omluveni: J. Kincl, F. Srnec, J. Rédl, J. Kreidlová,
Začátek jednání: 15.30 hod.
PROGRAM:
1. Současná situace v SCHČT
1. Současná situace v SCHČT
Ing. Zich přivítal přítomné, oznámil, že byl učiněn zápis „nového předsednictva“ ve veřejném
rejstříku (dále jen VR) a přečetl úplný výpis. Na otázku kdo podával návrh k zápisu na soud
odpověděl, že návrh podal JUDr. Veselý. Dále také uvedl, že návrh na podání podepsal on sám a
jednal jako pověřený člen předsednictva. Na otázku proč o tomto kroku nebyl informován Karel
Růžička a někteří další členi předsednictva (J. Kincl, MVDr. Lysák), odpověděl současně s Ing.
Malým, že on jednal jako pověřený člen a oznamovat tuto skutečnost o podání zápisu
nepovažovali za nutné. Považují všechny dosavadní schůze i konferenci za platné.
Karel Růžička nesouhlasí se zápisem ve VR, pochybuje o pravosti podkladů a domnívá se, že
podáním návrhu došlo k podvodnému jednání, neboť tento návrh mohl být podepsán pouze jím,
jako místopředsedou. Také nebyl žádný důvod jmenovat pověřeného člena předsednictva, neboť
svou funkci plně vykonává. Navrhl svolání členské základny a konání valné hromady stanovil na
7. prosince 2016 v Jihlavě.
Dále stanovil pracovní skupinu a pověřil jednotlivé osoby správou agend: M Perníček – jednání
na Mze, jednáním a zastupování svazu vůči třetím osobám. M. Kubištová – zpracování a
vyúčtování dotací, legislativa. V. Boušková – správa webových stránek, grafická a textová
příprava ročenky, kalendáře, katalogů atd. J. Kincl i MVDr. Lysák dále pracují a zastávají plně své
funkce.
Dále vyzval všechny přítomné, aby do konce roku 2016 nebyl narušen chod svazu, plánované
akce, dotační politika a administrativní agenda neuváženým zásahem obou stran a to v jakékoliv
formě. S tímto všichni přítomní souhlasili a potvrdili, že je tato stabilita důležitá v zájmu všech,
primárně chovatelů.
MVDr. Lysák vyzval přítomné k rozumnému a konstruktivnímu jednání ve prospěch chovatelů,
které spatřuje v konání valné hromady. Dále nesouhlasí se zápisem ve VR a není korektní, že
tento akt mu byl oznámen až po zápisu a nabytí právní moci.
V. Boušková nedostala odpověď, zda je nějaké usnesení z konference, kde by byli zvolení členové
uvedeni jmenovitě. Výsledek je, že žádné takové usnesení není. Dále upozornila na chybu
v zápisu VR, že MVDr. Vítů rezignoval a nemůže tedy být na listině uveden jako předseda. Toto
bylo Ing. Zichem odsouhlaseno, jde o pochybení.
Miloslav Perníček rekapituloval celou situaci a připomenul důležité body, které k současnému
stavu ve svazu vedly. Odpovídal Ing. Zichovi na otázky související s praktickým chodem SCHČT a
byly rozebírány důsledky možných jednotlivých rozhodnutí. Kladl důraz na snahu co nejdříve
svaz stabilizovat a ukončit dvojkolejnost, která neprospívá nikomu a poškozuje svaz i chovatele.
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Ing. Králová seznámila přítomné s početním stavem členské základny SCHČT. V současné době
má svaz celkem 710 členů, z toho asi 70 nemá uhrazený členský příspěvek.
M. Kubištová konstatovala, že tímto náhlým a neuváženým zápisem do VR, bylo vážně ohroženo
vyúčtování dotací, z důvodu dokládání listin při kontrole dotací. Připomenula přítomným, že jen
díky práci a jednání M. Perníčka na Mze byla prosazena tzv. „zelená nafta“, a že další jednání na
Mze ohledně podpory koní jsou nezbytná.
Místopředseda Karel Růžička stanovil termín pro pořádní valné hromady na 7. prosince 2016 ve
spolkovém domě v Jihlavě. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto vyjádřili jednoznačně.
Všem přítomným byl vysvětlen „volební mechanismus“, kterým by byla zajištěna maximální
transparentnost při svolání členů a vlastním sčítání hlasů za přítomnosti notáře. Probíhala i
vzájemná diskuse o možných a nejlepších způsobech hlasování apod.
Z. Hrnčíř se vyjádřil a opustil jednání dříve. Po jeho odchodu se ostatní v rámci diskuse vyjádřili
následovně:
PRO – 4 - K. Růžička, MVDr. Lysák, Ing. Zich. J. Kincl – souhlas v nepřítomnosti měl K. Růžička
PROTI – 2 - J. Chýle, Z. Hrnčíř
ZDRŽEL SE – 1 – Ing. Malý
Hlasování přítomných:
PRO – 3
PROTI -1
ZDRŽEL SE – 1
K. Růžička pověřil zápisem i Ing. Královou. Ing. Zich přislíbil, že se telefonicky spojí s Ing.
Kreidlovou a sdělí její stanovisko ke svolání členské základny co nejdříve. Do dnešního dne tak
neučinil. Zápisem byl Ing. Zichem pověřen Ing, Malý, který jej po skončení nepřečetl, předal Ing.
Zichovi k přepsání do el. podoby, která jím osobně měla být zaslána na sekretariát SCHČT
k doplnění a poté po schválení oběma stranami zveřejněna na webových stránkách. Do dnešního
dne nebyl zápis na sekretariát doručen.
Jednání bylo ukončeno v 19.50 hod.
Zapsala: Ing. Barbora Králová
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