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Dne 26.9.2017 byly svolavatelem zrušeny plánované schůze SCHČT, připravované na základě dohody
ze dne 2.8.2017 uzavřené v Praze na Ministerstvu zemědělství. Na základě této skutečnosti sjednaná
dohoda neplatí, a protože zástupci MZe nemohou vykonávat roli mediátora, tak účast na těchto
schůzí odvolali.
Uvádíme některé reakce na zrušení schůzí a předkládáme zjištěné informace a fakta.
Poslední aktivita JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. (viz. e-mailová komunikace z pera JUDr.
Staňka). Tento člověk, ač s právním vzděláním, nejenže sám nerespektuje právní předpisy ČR, ale
co je horší, soustavně nabádá k jejich porušování také ty, kteří jsou ještě ochotni mu naslouchat, a
svou štvavou kampaní systematicky likviduje SCHČT. Vážení členové, udělejte si sami vlastní úsudek
o charakteru a morálce těchto lidí a jaké praktiky používá strana JUDr. Staňka ve sporu
v SCHČT. Jakými jsou:
o
o
o
o

o

podávání trestních oznámení nezakládajících se na pravdě
vykonstruovaná aféra ohledně dotačních podvodů, za účelem neposkytnutí dotačních příspěvků od
MZe a následná likvidace spolku
medializace sporu v SCHČT v bulvárním tisku za účelem pošpinění dobrého jména spolku a jeho
činovníků
porušování právních norem (např. ust. § 253 občanského zákoníku – nerespektování rozpuštění
členské schůze svolavatelem, ust. § 249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění – změna místa konání členské schůze (konference), po rozeslání pozvánek, ust. § 250
občanského zákoníku – nerespektování odvolání členské schůze svolavatelem, ačkoli prokazatelně
pozvánkami na členskou schůzi nebyli obeslání všichni členové spolku)
porušování stanov SCHČT
Poukazujeme na existenci důvodného podezření z pletich a ovlivňování přidělené dotace senátorem
Ing. Karlem Kratochvíle (ČSSD) a některými zástupci Ministerstva zemědělství (viz. kopie zápisu
z jihočeské oblastní schůze ze dne 18.2.2017), které by jistě měly prošetřit orgány činné
v trestním řízení a které zjevně ovlivnilo poskytnutí dotace spolku od MZe.
REVOLUČNÍ ROK V SCHČT - autor Boušková Václava
OTEVŘENÝ DOPIS NÁMĚSTKOVI MZe ING. ŠÍROVI - autor Ing. Ladislav Krulich
Prohlašujeme, že všichni členové jihlavského předsednictva nadále usilují o získání rozhodnutí
Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotačních prostředků pro chovatele koní ČT, neboť jsme
přesvědčeni, že spolek splnil všechny požadované podmínky stanovené MZe. O situaci byl již
19.9.2017 informován ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a jednání o dalších možnostech jsou
stále otevřená.
Ročně z pozice uznaného chovatelského sdružení SCHČT zaeviduje 420 klisen do PK ČT,
zaregistruje, označí 430 narozených hříbat (letos očekáváme nárůst počtu hříbat) a s tím vydá
požadované doklady, provede 1000 zápisů změn majitelů koní, zorganizuje přes 110
chovatelských akcí, kterými zajišťuje kontrolu dědičnosti a užitkovosti a získává cenná data pro
šlechtitelskou činnost. Prozatím v roce 2017 evidujeme 630 žádostí chovatelů, kteří legitimně
očekávají podporu od SCHČT.
Finanční podpora spolku z Programu rozvoje venkova v letech 2012-2014
Z opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo proškoleno několik účastníků,
získání peněz v rámci programu PRV byla pouze dobrá vůle a snaha předsednictva o prostředky nad
rámec získaných financí požádat. Ovšem za uspořádáním takové akce stojí řada úkonů a mnoho

práce, počínaje zajištěním odpovídajících prostorů, lektorů, koní a samotné náplně workshopu,
administrace atd.. Jako organizátor vzdělávací akce se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který by
požadované podmínky splňoval a přišel s odborným nápadem na školení. SCHČT za pomoci M.
Kubištové zajišťovalo podání žádostí, administraci a konečné vyúčtování. Upozorňujeme, že
naposledy dne 3.1.2017 jsme vyhlašovali příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci
SCHČT, výsledkem bylo, že se pouze dva subjekty přihlásily (a to pouze na výkonnostní zkoušky
klisen a přehlídku tříletých klisen). Tak ruku na srdce chovatelé, není pro vás přece jen jednodušší
diskutovat o práci druhých než se sami zapojit?Od roku 2015 se již žádné školení v rámci programu
PRV neuskutečnilo. Škoda, uteklo mnoho prostředků a možností. Řada se vás ptala, proč tomu tak
je? Odpověď je jednoduchá, ti, co to pořádali v letech minulých, si vysloužili nálepku zlodějů a
daňových podvodníků, ostatním, kteří by byli schopni něco uspořádat, se do toho nechce, protože
proč a kvůli komu se budou vystavovat riziku pomluvy a zneuctění. A ti, co jen hovoří, tak pracovat
nebudou. Více k projektům PRV.

