Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
TISKOVÁ ZPRÁVA
DOTACE 2017 – PRAVDY, POLOPRAVDY A LŽI
Dne 27.11.2017 byla vydána Ministerstvem zemědělství České republiky Sdělení
o nepřiznání dotací na dotační programy 2.A. a 9.A.a. Svazu chovatelů českého
teplokrevníka z.s., kde je uvedeno:
„Vzhledem k tomu, že pro poskytnutí dotace musí být splněny odborné podmínky stanovené
v dotačních podprogramech a nesmí být současně sebemenší pochybnost o tom, kdo je
členem statutárního orgánu žadatele a kdo je oprávněn žadatele zastupovat při podávání
žádostí o poskytnutí dotace si MZe pro objektivní posouzení předmětných žádostí vyžádalo
doplňující údaje a doklady.
Z doložených dokladů vyplývá, že v soudních kauzách vztahujících se k Svazu chovatelů
českého teplokrevníka z.s. soudy dosud pravomocně nerozhodly o určení, kdo je členem
statutárního orgánu Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a kdo je oprávněn za něj
jednat. V návaznosti zejména na znění stanov Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s.
a v návaznosti na písmena a), b) bodu 6. notářského zápisu ze dne 16.11.2016 lze
konstatovat, že předmětná žádost o poskytnutí dotace byla podána neoprávněnou osobou.“
Toto je, vážení chovatelé, výsledek jednání JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc.
a skupiny kolem něho. Po urputných intervencích na MZe ČR, kdy se neúspěšně snažil
změnit číslo účtu Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s., (viz. Příloha č. 1. –
Zamítavá opověď ministra zemědělství přímo JUDr. Staňkovi) proto zvolil strategii zcela
jinou, a to že zpochybní postavení a jednání pana Karla Růžičky st. jako místopředsedy
SCHČT a zasadil jasnou pochybnost ministerských úředníků, aby dotace spolku nebyly
přiznány. Od tohoto tématu nemusíme chodit příliš daleko a někteří jihočeští chovatelé
si jistě vzpomenou na oblastní schůzi dne 18.2.2017 svolanou Ing Zichem a na další
pochybné intervence na MZe ČR tentokrát ze strany senátora Ing. Kratochvíle, který se
přiznal k úřední přímluvě za pozastavení dotací SCHČT pro rok 2017. Místopředseda
SCHČT Karel Růžička si je a vždy byl vědom, že je v zájmu spolku jako celku dotace řádně
čerpat, proto je nanejvýš pohoršen, když je nespravedlivě obviňován ze strany osob,
kteří minimálně na jednání na MZe ČR (2.8.2017) prohlásili, že bezvýhradně souhlasí
s podanými žádosti a s údaji tam uvedenými, resp. že z jakýmikoliv dotačními tituly bude
nakládáno stejně, jako v minulých letech, kdy všechny zúčastněné strany byly a jsou
ochotny podané žádosti respektovat. Proto je pro nás nepochopitelné nynější jednání ze
strany JUDr. Ing. Staňka, který jednoznačně svými kroky jde proti chovatelům ČT a
členům SCHČT očekávajících finanční podporu od svazu.
Po velmi podivném rozhodnutí o zápisu JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. jako předsedy
svazu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a
dalších intervencích na Mze ČR z jeho strany byla Ministerstvem zemědělství ČR vydána
výše uvedená sdělení. Velmi podivná se jeví skutečnost, že rozhodnutí o zápisu JUDR.
Staňka bylo zasláno nikoliv do datové schránky SCHČT, ale do datové schránky poslance
JUDr. Ondřeje Veselého, právního zástupce skupiny kolem JUDr. Staňka. Údajně „omyl“,
jehož důvodem je zřejmé znemožnění podání dovolání proti takovému rozhodnutí
k Nejvyššímu soudu. Taková situace bohužel nenastala poprvé.
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Celkem 15 žádostí z podprogramů 2A. a 9.A.a)* bylo v průběhu roku 2017
na základě vykonané chovatelské činnosti řádně a bezchybně zpracováno,
podepsáno platným statutárním zástupcem místopředsedou panem Karlem
Růžičkou st. (viz. Příloha č. 2. – Výpis ze spolkového rejstříku, kde ke dni podání
žádostí až do 31.10.2017 byl jediným statutárním zástupcem místopředseda pan
Karel Růžička st.) a v řádných termínech podáno na SZIF v Písku se všemi
požadovanými přílohami, všechny chovatelské akce pro rok 2017 byly ze 100 %
uskutečněny.
Máme za to, že neexistuje právní důvod pro případné vyslovení neplatnosti podaných
žádostí. Ve vztahu k hodnocení spolehlivosti SCHČT, jakožto příjemce dotací, zejména ve
smyslu zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017,
nikdy nedošlo k nesplnění jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotací jako takových,
příjemce dotace plně odpovídá za to, že řádně splní účel dotací (a doposud tak řádně
činil) a veškeré změny byly vždy řádně hlášeny a MZE bylo plně informováno o stavu
SCHČT a to i ve vztahu k událostem, které přímo nebo nepřímo nesouvisí s dotacemi. Na
základě dosavadního stavu, resp. dosavadního čerpání dotací, nelze mít za to, že by
SCHČT kdy nesplnil nějakou podmínku pro čerpání dotací či jakkoliv porušilo
rozpočtovou kázeň.
Ing. Jana Kreidlová, zástupce opoziční skupiny, která měla pracovat v předsednictvu
pro legislativu a dotace, raději neúnavně ve svých mailech vyzývala
ke sběru plných mocí. Zásadní otázkou je, proč tedy Ing. Jana Kreidlová a Ing.
Rostislav Zich v roce 2017 nepodali ani jednu žádost o dotaci, ať se týká programů
národních nebo programů EU, z nichž spolek v předešlých letech úspěšně čerpal?
O žádost na zkoušky výkonnosti tříletých klisen a KMK v říjnu 2017 neprojevili
sebemenší zájem. O žádostech na plemennou knihu, výstavy, přehlídky, körung a další,
se Ing. Kreidlová zmínila pouze jednou, a to poslední den možnosti podání 30.6.2017
telefonickým dotazem, zda bylo podáno. Důvod, že neměla podklady, je zcela
nerelevantní, neboť měla stejnou možnost si je dohledat jako zástupci jihlavského
předsednictva.
Jak se můžete sami přesvědčit, tak MZe ČR v žádném ze svých sdělení o nepřiznání
dotace nepoukazuje na to, že důvodem nepřiznání je „svévolné a protiprávní zrušení
volební konference panem Karlem Růžičkou st.“, tak jak uvádí ve svém odůvodnění
naprosto lživě a úmyslně JUDr. Staněk, který se pouze snaží obvinit z neúspěchu někoho
jiného. Pan JUDr. Staněk a jeho skupina včetně jednatele EQUISERVISU KONZULENT,
s.r.o. porušili dohodu s Ministerstvem zemědělství ČR ihned po jejím ukončení, a to
v několika bodech. Bylo přislíbeno korektní chování k členské základně a umožnění
svobodného rozhodnutí při nových volbách, což se obrátilo v honbu po získávání plných
mocí. Odpovědí skupiny kolem JUDr. Staňka byla nová trestní oznámení na členy
předsednictva, nekalá, lživá a podbízející volební kampaň, která se zabývala především
poškozením dobrého jména členů předsednictva spolku.
Tolik probírané konání – nekonání schůzí ve dne 6.10.2017 v Jihlavě, bylo zrušeno na
základě rozhodnutí předsednictva a zejména na základě nedodržení termínu pro svolání
členských schůzí (nedoručení pozvánek provozovatelem poštovních služeb řádně a včas
všem oprávněným členům spolku). Již toto byl natolik závažný a zákonný důvod pro
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zrušení celé akce, že zrušení bylo nezbytné a to s ohledem na zájem na řádném konání
svolaných schůzí, jakož i na zájem všech zúčastněných v souladu se zákonnými
podmínkami. Dalším závažným problémem byl požadavek JUDr. Staňka na průběh
volební schůze podle jeho stanov, které doposud nejsou v rejstříku zapsány. Výsledkem
by, dle avíza, bylo podání další žaloby na neplatné stanovy ihned druhý den po volební
schůzi a to kterýmkoliv členem spolku. Na základě kolektivního rozhodnutí byl nucen
pan Karel Růžička st. v souladu se zákonem tuto schůzi zrušit. (viz. Příloha č. 3. – zápis
z jednání předsednictva ze dne 18.9.2017)
Notářský zápis ze dne 16.11.2016 v bodě 6. byl veškerými, v něm zmiňovanými,
institucemi (bankou, poštou, poskytovateli telekomunikačních a datových služeb,
poskytovateli programu Money) právně zamítnut. Je známo, že se dne 16.11.2016
několik členů předsednictva sešlo k jednání a o takovém jednání si nechali tito členové
vyhotovit notářský zápis, nicméně jednání nemělo formu schůze předsednictva, na
jednání nebyli řádně a včas svolání všichni členové předsednictva a uvedený notářský
zápis tak není notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu ust. §
80a násl. notářského řádu, ale prostým notářským zápisem o osvědčení jiných
skutečnostech ve smyslu ust. § 79 notářského řádu (tak jak je výslovně v notářském
zápise uvedeno), když zejména chybí výslovné prohlášení notáře o splnění předpokladů
pro konání schůze a jejím souladu s právními předpisy a stanovami spolku dle § 80a
odst. 2 notářského řádu. Lze tak shrnout, že i sepisující notář si byl vědom nedodržení
nezbytných zákonných ustanovení a ustanovení stanov SCHČT pro konání schůze
předsednictva a z tohoto důvodu tak vydal pouze osvědčení jiných skutkových dějů
přítomným osobám. Za této situace se tak SCHČT necítí být vázáno žádným z přijatých
rozhodnutí, když nebyly notářem ověřeny podmínky dle § 80a odst. 2 notářského řádu a
takový zápis nedokládá žádným způsobem oprávnění jednajících osob konat nesvolanou
schůzi předsednictva, resp. přijímat rozhodnutí za SCHČT.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. se dále dne 24.11.2017 zmocnil bankovního účtu
SCHČT, na kterém byly finanční prostředky ve výši 450.000,-Kč za prodej tolik
propíraného hřebce Clin D´Or, odmítl autorizovat řádné platby svazu a zrušil
zadané platební příkazy.
K osočování o vyčerpání finanční rezervy svazu sdělujeme pouze následující. Každý
chovatel má právo nahlédnout např. do výpisů z běžného účtu. Z něho lze velmi snadno
zjistit, že veškeré prostředky, včetně vytvořené finanční rezervy (díky hospodaření
předsednictva pod vedením pana Perníčka), byly využity pouze k zajištění řádného
chodu svazu. Pokud má člen svazu pochybnosti, lze po dohodnutém termínu nahlížet
do řádně vedeného účetnictví svazu.
O tom, co vede k jednání této opoziční skupiny lidí, nyní s novým lídrem JUDr. Ing.
Jaroslavem Staňkem, CSc., lze jistě polemizovat. Faktem však zůstává, že celá kauza byla
zahájena:
1)
Po výpovědi firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o., která dlouhodobě profitovala
na základě ne zcela korektní smlouvy z tržeb od chovatelů. Nekalé praktiky
v cestovních náhradách potvrdila řada chovatelů. Jednatelé a pracovníci firmy
byli přítomni na všech oblastních schůzích a prokazatelně vedli volební kampaň
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postavenou na základě poškozování dobrého jména představitelů svazu. Jeden
z jednatelů byl hlavním aktérem při výměně zámků a zmocnění se kanceláře
SCHČT. V současnosti i bez uzavřené smlouvy se SCHČT provádějí pracovníci
firmy svoji činnost a vybírají finanční prostředky od chovatelů koní plemene ČT.
Vydatným pomocníkem jim v jejich konání je časopis a web Jezdectví a šéfredaktorka
paní Zdena Motyginová, která jim v kampani zdatně napomáhá, své nepodložené
investigativní závěry prezentuje neustále u zástupců MZe ČR, čímž úmyslně svazu
v očích úředníků MZe ČR podkopává důvěru a poškozuje dobré jméno. O tom, jak
uvažuje a smýšlí šéfredaktorka časopisu a především nečlenka svazu jsme na začátku
roku zveřejnili z emailové korespondence ze dne 23.1.2017. (viz. Příloha č. 4.)
2)

Po pronájmu plemenných hřebců, který umožnil řadě chovatelů zapouštění klisen
kvalitními hřebci za cenu úměrnou chovu v ČR, a nikoliv za cenu uplatňovanou
v zahraničí.

Po celou dobu řešených problémů se chovatel v zápisech ze schůzí opoziční skupiny
dozví pouze to, jak se zmocnit peněz, jak špatné bylo hospodaření svazu, jak je
poškozován chovatel. Kdo však skutečně poškozuje chovatele, se nyní v plné síle
ukázalo. Pan Karel Růžička st. ani ostatní členové předsednictva SCHČT řádně zvoleného
dne 7.12.2016 v Jihlavě to však rozhodně nejsou.
Předsednictvo Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s.,
řádně zvolené dne 7.12.2016 v Jihlavě
*Podané žádosti o dotace v roce 2017
15.04.2017
30.06.2017

15.07.2017
15.10.2017
30.10.2017

Vedení plemenné knihy I. čtvrtletí 2017
Přehlídka čtyřletých klisen – Skok ve volnosti
Ročenka SCHČT 2017
Přehled sportovních koní za rok 2017
Webové stránky včetně PK On-line
Přehlídka hříbat nar. v roce 2017, tříletých klisen a výkonných koní
v drezuře a parkuru
Přehlídka výkonných koní ve všestrannosti
Předvýběr hřebců
Vzdělávací semináře pro hodnotitele SCHČT
Vedení plemenné knihy II. čtvrtletí 2017
Vedení plemenné knihy III. a IV. čtvrtletí 2017
Zkoušky výkonnosti tříletých klisen
Kritérium mladých koní
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