Podle skutků poznáte je

Skupina bývalých funkcionářů déle než rok protiprávně ovládala SCHČT, přestože k tomu neměla
žádný mandát. Nakládali s prostředky svazu i ke svému prospěchu a tvářili se, že jim jde o zájmy
chovatelů. Přitom jim bylo jasné, že své pozice dlouhodobě neudrží. Ale protože se nechtěli vzdát
výhod, a to především majetkového prospěchu, který jim z SCHČT plynul, vymysleli zajímavé řešení.
Založili si k 1. 8. 2017 nový spolek Svaz chovatelů českého teplokrevného koně a za cíl si dali totéž, co
bylo cílem SCHČT. Tedy jedná se o spolek zcela konkurenční vůči SCHČT. Aby se však dostali
k dotačním prostředkům, které dosud čerpal SCHČT, museli se usilovat o získání statutu uznaného
chovatelského sdružení (UCHS). A protože statut UCHS pro plemennou knihu ČT již byl obsazen
SCHČT, jedinou cestou, jak toho dosáhnout, bylo dostat SCHČT do insolvence. A tomuto cíli podřídili
své úsilí. A tak vidíme, že zatímco současné vedení SCHČT se snažilo s představiteli ministerstva
zemědělství v srpnu 2017 najít řešení, které by stabilizovalo situaci ve svazu, tito bývalí představitelé
se také farizejsky tvářili, že i oni usilují o tuto stabilizaci. Přitom ve skutečnosti jim šlo o přesný opak.
V tomto světle se tedy jeví zcela nově, proč z „nepochopitelných“ důvodů místopředseda Růžička na
poslední chvíli protiprávně odvolal na ministerstvu dohodnutou volební konferenci. Jim přece nešlo o
stabilizaci situace, ale naopak o její destabilizaci, protože to jediné je mohlo dovést k jejich cíli
zlikvidovat SCHČT a založit si vlastní nové UCHS. I za cenu, že chovatelé přijdou o dotace. Ono totiž
platí, že bližší košile než kabát.
A tomuto cíli podřídili další jednání. Když současné vedení na konci listopadu 2017 získalo přístup
k penězům svazu a zjistilo, že svaz má na účtu cca 450 000 Kč, za pár dní vystavila tajemnice Králová
příkazy k úhradě na částku přes 1.8 mil Kč. Tedy navodila ihned stav insolvence. Naštěstí bylo zřejmé,
že mezi těmito úhradami jsou i zcela fiktivní faktury na cca 700 000 Kč, které chtěli z prostředků svazu
hradit, a proto se jejich zastavením podařilo stavu insolvence zabránit.
Když jim tato snaha o insolvenci svazu nevyšla, využili zaměstnance svazu ing. Holíka, aby podal
insolvenční návrh, protože mu bylo pozastaveno proplacení cestovních náhrad pro výkaznické
nesrovnalosti. Přitom jistě nikdo nepochybuje o tom, že bývalé vedení a zaměstnanci svazu jednají
jako organizovaná skupina, tedy ve vzájemné shodě.
To, že se ing. Holík k takovému jednání propůjčil, a tím poškodili stovky chovatelů, kteří díky jeho
jednání přišli o dotace, zase tak moc nepřekvapí. Jistě řada ze zasvěcených má ještě v paměti situaci,
kdy ing. Holík jako zaměstnance firmy EQUISERVIS KOSULENT, sro. zpronevěřil prostředky svého
zaměstnavatele v částce téměř půl milionu korun. Tedy je vidět, že mu žádná špatnost není cizí.
No a tak nyní čteme na různých serverech, kdo co zavinil, za co kdo může. Ale řeči se vedou a voda
teče. Acta, non verba. Skutky, nikoliv slova. Tedy stačí vyhodnocovat skutky a i nezasvěcený pozná,
jaké má kdo se svazem úmysly. Neboť podle skutků poznáte je.
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