DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY SCHČT
SOUČASNÁ SITUACE V SCHČT 2016 – PROHLÁŠENÍ

Vážení členové SCHČT,
dne 4.10.2016 byla uskutečněna v pořadí již 4. schůzka se všemi členy bývalého předsednictva a
s kandidáty do nového předsednictva, kde měly být řešeny otázky ukončení patové situace ve
svazu, nastavení řádného chodu svazu a další postup v organizaci šlechtitelské práce. Kandidáti
do nového předsednictva se na jednání nedostavili. Jelikož se neztotožňujeme s názorem
neustále poškozovat práva řádných členů a dobré jméno svazu, nadále považujeme územní
schůzi v Čechách a Konferenci ze dne 29.6.2016 za neplatnou a jednání kandidátů do nového
předsednictva považujeme za mimořádně nekorektní k celé členské základně, proto máme za
správné a zcela logické vydat PROHLÁŠENÍ KE SVOLÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY
SCHČT.
A to z následujících důvodů:
 Nutnost stabilizace vedení spolku, jehož hlavní povinností je zabezpečovat společné zájmy
chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti šlechtění a plemenitby podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně
některých souvisejících zákonů, vykonávat a organizovat další činnosti dle potřeb a zájmů
svých členů, zachování dotačních titulů a finančních podpor MZe ČR;
 nečinnost a nekorektní přístup kandidátů do nového předsednictva vůči členské
základně;
 zásadní rozpor ve stanovách svazu ČT;
 podání žalob na neplatnost usnesení z územní členské schůze v Čechách a z konference
svolané panem MVDr. Vítů;
 neodvolání bývalého předsednictva ani řádné zvolení nového předsednictva SCHČT;
 rezignace nového kandidáta do předsednictva pana MVDr. Vítů na funkci předsedy
SCHČT.
Jelikož práva řádných členů a stabilní chod svazu jsou pro nás závazné a ctíme právní principy
a legislativní zásady ČR, nadešel okamžik, kdy na základě spravedlivého principu svoláváme
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT, na němž vám bude dán prostor vyjádřit se k
jednotlivým bodům programu a dle svého svobodného uvážení odevzdat hlas navrženým
kandidátům, kteří se na základě získání největšího počtu hlasů ujmou funkcí v orgánech SCHČT.
Termín SHROMÁŽDĚNÍ je stanoven na 7. prosince 2016 v Jihlavě - Dělnický dům.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že účast je jednou z povinností řádného člena.
Máme za to, že další odkládání a vyčkávání na rozhodnutí soudu je jen v neprospěch celého
spolku a jde o poslední možnou variantu, jak lze tuto situaci řešit. Uvedený postup považujeme za
zcela spravedlivý a transparentní a nepřichází v úvahu dvojí výklad a zneužití situace při volbě,
neboť všichni členové mají právo volit či být voleni přímo bez nutnosti delegátů. Původní vedení
svazu prohlašuje, že se volbě provedené napříč celou členskou základnou podřídí.
Rozhodnutí je PLNĚ ve vašich rukou. – výňatek z prohlášení místopředsedy, statutárního
zástupce SCHČT Karla Růžičky ze dne 5.10.2016 (plná verze na www.schct.cz)
Současně s prohlášením byl vyhlášen příjem žádostí na jednotlivé pozice organizační struktury
SCHČT. Uzávěrka žádostí byla prodloužena na den 3.11.2016. Po uplynutí stanoveného termínu
bude zveřejněn na www.schct.cz závazný seznam osob kandidujících na funkce ve vedení SCHČT.
INFORMACE OHLEDNĚ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SCHČT SLEDUJTE NA www.schct.cz

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY NADÁLE TRVÁ
Jak řekl Abraham Lincoln „vždy lze obelhat někoho, někdy lze obelhat všechny, ale naštěstí nelze
dosáhnout toho, aby vždy byli obelháni všichni.“
Proto vám nabízíme možnost zcela transparentního a spravedlivého postupu, na podkladě
platných stanov SCHČT, kde v jeden čas na jednom místě, před zraky celé členské základny,
proběhne tato velice potřebná a důležitá akce. Nikdo nemůže nikomu odepřít právo volit a být
volen, tak jako se stalo na jarních schůzích SCHČT. A jestliže se někdo pokusil zorganizovat
nějakou „barevnou revoluci“, při které se nelegitimně chopí moci, nelze to v demokratické zemi
respektovat a musí být zajištěna náprava.
Žádáme všechny řádné členy, aby se k tomuto problému postavili zodpovědně, neboť jde o
budoucnost celého spolku, o čerpání výhod pro nás chovatele. Díky nestabilitě a neustálému
rozporu uvnitř spolku, kde vedení spolku je neúplné, kolektivní orgán předsednictvo není
jednotný, někteří zapsaní členové předsednictva nejsou schváleni nejvyšším orgánem spolku
Konferencí a přesto jednají a konají za svaz, kde zcela nelegitimně (podvodně) byl proveden zápis
do spolkového rejstříku, o podaných žalobách nebylo rozhodnuto soudem a soudní spor může být
zdlouhavý, toto mohou být příčiny toho, že ze strany Ministerstva zemědělství ČR dojde ke krácení
nebo nevyplacení dotací a příspěvků, které svaz čerpá pro chovatele, může dojít i k likvidaci
samotného spolku. Největšího spolku v ČR s patnáctiletou tradicí v chovu koní, soustřeďujícího
přes 700 členů a 18 000 plemenných koní.
Není nic snadnějšího než přijmout pozvání (popř. se nechat zastupovat) na SHROMÁŽDĚNÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT, dne 7. prosince 2016 v Jihlavě - Dělnickém domě a vyjádřit tak
svobodně a komukoliv svůj názor a svým hlasem podpořit jakéhokoliv řádného člena, který přijme
na sebe zodpovědnost a zjedná nápravu v dlouhodobě nepříjemné krizové situaci, do které se
Svaz chovatelů českého teplokrevníka dostal a to již na počátku roku 2016.












se koná na základě platných stanov SCHČT, usnesení z jednání předsednictva
z 11.10.2016 ve Velkém Rybníku, prohlášení místopředsedy spolku p. Karla Růžičky
dle přiložené pozvánky shromáždění členské základny = společná schůze všech orgánů
spolku (oblastní členské schůze (dílčí), územní členské schůze (dílčí) a Konference)
jednou z povinností řádných členů (dle stanov svazu) je účastnit se dílčích členských
schůzí s ohledem na dostatečný počet členů pro její usnášeníschopnost nebo mohou
využít možnosti plné moci a nechat se zastupovat
v případě využití plné moci, použijte přiložený vzor, zvolte si svého zástupce z řádných
členů SCHČT nebo využijte nabídky řádných členů, kteří jsou ochotni vás na shromáždění
zastupovat a přednést vaše názory a předložit vaše rozhodnutí, vložte do odpovědní
obálky a zašlete na svaz nejpozději do 30.11.2016
v případě osobní účasti, potvrďte svoji účast na shromáždění pomocí odpovědní obálky
a zašlete na svaz nejpozději do 30.11.2016 popřípadě využijte kontaktu:
tel.: +420 777 319 632 nebo e-mailu: info@schct.cz
vše je přizpůsobeno k hladkému a zcela legitimnímu průběhu akce a jejímu úspěšnému
zakončení, viz. přiložené právní stanovisko Mgr. Petra Chamráda
pro každého účastníka shromáždění jsou připraveny nástěnné kalendáře SCHČT 2017
TÍMTO VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA TUTO OJEDINĚLOU AKCI, KDE DOJDE K NÁPRAVĚ SITUACE
A OBNOVENÍ ŘÁDNÉHO CHODU SVAZU
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Nově zařazené podpory do živočišné výroby v roce 2016
Začátkem července 2016 prošel sněmovnou prvním čtením návrh novely zákona o spotřebních
daních, která má rozšířit vracení části spotřební daně z nafty i na živočišnou výrobu. Dosud se tzv.
"zelená nafta" vztahovala pouze na rostlinnou výrobu. Rozšíření má pomoci živočišné výrobě,
která je podle poslanců v tíživé situaci. Navržená vratka představuje 4380 korun na 1000 litrů
paliva. Budou ji moci nově uplatnit i zemědělci či plemenáři, kteří se například zabývají chovem
skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz. V tomto návrhu byli opomenuti zemědělci zabývající se chovem
koní. Na základě této znepokojující zprávy vyvolal Miloslav Perníček společně s pány B. Políčkem,
MVDr. J. Dražanem a ing. M. Maršálkem jednání na MZe ČR obor živočišných komodit, kde žádali
o doplnění návrhu o chov koní. Výsledkem jednání byl komplexní pozměňovací návrh obsahující i
chov koní. Poslanci by měli novelu schvalovat na říjnové schůzi ve výrazně pozměněné podobě.
Zemědělský výbor podpořil zelenou naftu také pro činnosti v lesnictví a chovatele ryb. Podle něj by
zemědělci v rostlinné výrobě nejprve dostávali zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 90
procent daně. Tento princip by měl fungovat do konce června 2017, pak by se vratka odvíjela od
intenzity chovu zvířat. Nejméně by měly dostávat firmy bez živočišné výroby. Čím vyšší poměr
živočišné výroby bude, tím vyšší bude také vratka daně. Od počátku roku 2019 se pak vratky
daně mají sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské výrobě na 4,38 koruny za litr. O vratku by
mohly podle podpořeného návrhu žádat fyzické osoby šest měsíců poté, co na ni měly nárok.
Tisková zpráva MZe ČR
Plán na rozpočet Ministerstva zemědělství pro rok 2017 je připravený. Na výdaje, jejichž klíčovou
část tvoří podpory pro zemědělce, bude mít Ministerstvo zemědělství 51,9 miliardy korun. V
letošním roce to bylo 51,2 miliardy.
„Mohu ujistit naše zemědělce, že příští rok pro ně budeme mít dostatek zdrojů. Rozpočet na
výdaje bude o přibližně sedm set milionů korun vyšší než ten letošní,“ řekl ministr zemědělství
Marian Jurečka. „V příštím roce posílíme rozpočet na podpůrné programy do zemědělství o více
než 1,1 miliardy korun, které zacílíme především do živočišné výroby včetně mléčného sektoru.
Zvýší se také podpora neziskovým organizacím, a to o 60 milionů korun na celkem 140 milionů
korun,“ dále uvedl Jurečka.
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Dále z jednání Miloslava Perníčka na oboru živočišných komodit MZe ČR vyplývá, že pro rok 2017
nebudou kráceny žádné vyhlášené dotační tituly a příspěvky. Zásady, kterými se stanovují
podmínky a částky pro poskytování dotací pro rok 2017 budou stejné jako v minulých letech.
Dotace a podpory chovatelům a členům SCHČT pro rok 2016
Na začátku října byly pracovníky SZIF a MZe ČR schváleny všechny požadované částky na
podporu šlechtění koní českého teplokrevníka, které sestavila M. Kubištová a letos v červnu o ně
zažádal sekretariát SCHČT, poslední vyúčtování proběhlo do konce října 2016.
Jedná se o následující příspěvky a dotace:
 Vedení Plemenné knihy českého teplokrevníka
 Výstavy a přehlídky (Přehlídky hříbat nar. v roce 2016 a tříletých klisen ČT, Skok ve
volnosti pro čtyřleté klisny ČT, Přehlídky výkonných koní ČT - Zduchovice a Humpolec),
Předvýběr hřebců,
 Přehled sportovních koní, Ročenka 2016, Internet SCHČT
 Mezinárodní konference o chovu koní - MZU Brno, Seminář ke šlechtění koní - ZH
Tlumačov s.p.o.
 Zkoušky výkonnosti tříletých klisen ČT, Kritérium mladých koní
Pro členy SCHČT pak budou dále připraveny příspěvky na Akcelerační program, Ověření původu a
Preferované hřebce.
Veškeré dotace a příspěvky budou chovatelům ČT vyplaceny do konce roku 2016.
Upozornění: Dne 29.11.2016 v ZH Tlumačov proběhne odborný seminář na téma: Šlechtění koní
plemene ČT pro hodnotitele, chovatele a předvaděče - více informací na www.schct.cz

