Již se nedá hovořit o krizi, je to pouze výsledek
Situace v SCHČT dospěla do bodu, kdy vinou laického, domýšlivého a neprofesionálního vedení se
nyní hovoří o vyhlášení úpadku a následné likvidaci spolku. Tato skutečnost jistě nepřekvapila JUDr.
Ing. Staňka, který má velké zkušenosti spíše organizace a společnosti dovést do své závěrečné fáze –
tedy do likvidace nikoliv je zachránit či postavit na nohy. Už z jeho mnoha neuvážených jednání lze
usuzovat, že spolek zachránit nechtěl, natož aby ho tížila chovatelská problematika. V případě
insolvence se ani nesnažil použít přirozenou cestu, a to prostě a jednoduše se s věřiteli domluvit a
oddálit tak insolvenční hrozbu. Ohledně dotačních příspěvků pro chovatele za rok 2017 nedokázal
natáhnout ruku po dotačních prostředcích od MZe, kdy veškeré žádosti byly podány, odborně
zpracovány, řádně předloženy členy předsednictva zvoleného v Jihlavě dne 7.12.2016. Stačilo volit
méně zatvrzelosti a nadutosti, a začít používat hlavu k souvislému a logickému myšlení a s patřičnou
dávkou pokory dosáhnout vytouženého cíle – příslib dotací pro chovatele. Jako pověstní sloni
v porcelánu dnes působí rádoby předseda JUDr. Ing. Staněk se svým kolektivem. Několikrát byli tito
členové upozorňováni, aby nečinili žádná důležitá rozhodnutí, neboť jejich volba byla napadena
žalobou a následně prvoinstančním soudem v Českých Budějovicích zneplatněna. Následky za svá
jednání si ponesou sami, ale výsledky jejich práce zůstanou i nadále katastrofální.
Jako členové předsednictva ze dne 7.12.2016 v Jihlavě, jsme v roce 2017 uspořádali přes 100
chovatelských akcí, prováděli šlechtitelskou činnost uloženou zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, naši činnost
podřizovali povinnostem uznaného chovatelského sdružení tak, aby MZE ČR nemělo pochybnosti a
nepřistoupilo k odebrání statutu, v řádném termínu zažádali o 13 žádostí na poskytnutí dotace pro rok
2017 v rámci dotačního titulu 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu. Jak jsme informovali
chovatele dne 30.10.2017 prostřednictvím M. Kubištové, která zpracovala a zkompletovala, následně
podala přes podatelnu SZIF okolo 400 žádostí chovatelů o dotační příspěvek Ministerstvo zemědělství
ČR. Tolik dnes opovrhovaný místopředseda spolku Karel Růžička věděl dobře, jaká je jeho povinnost,
pro chovatele podat žádosti o dotace na rok 2017. Činil tak v dobré víře a v zájmu chovatelů koní ČT.
Mezi tím, co ani jeden ze členů, chcete-li zapsaného předsednictva (JUDr. Staněk - předseda, Ing. Zich
- pověřený člen, Ing. Kreidlová - člen pro dotační politiku), NEUDĚLALI ŽÁDNÝ VSTŘÍCNÝ
KROK PRO TO, ABY ŽÁDOSTI O DOTACE BYLY VŮBEC PODÁNY. Žádný ze členů
předsednictva nejednal svévolně, bez kolektivního rozhodnutí předsednictva a proti členům spolku či
v rozporu s jejich právy. Do dnešního dne se soudní instituce nevyjádřila ke zneplatnění volby nového
předsednictva SCHČT ze dne 7.12.2016 v Jihlavě.
Prohlašujeme, že nesouhlasíme s kroky, které na základě neplatné konference ze dne 26.4.2018 učinila
neoprávněná osoba JUDr. Ing. Staněk CSc., a to, odevzdání vedení PK ČT do rukou MZe ČR,
rozhodnutí o likvidaci spolku. Konference byla opět svolána na základě porušení práv řádných členů,
v rozporu se stanovami spolku, oblastní schůze nebyly řádně svolány, výběr delegátů na konferenci
byl proveden dle vlastního uvážení, bez použití stanoveného klíče, neexistují zápisy z oblastních
schůzí ani samotné usnesení z konference. Zdůrazňujeme, že tato skutečnost nezůstane bez odezvy, ať
v souvislosti s možnou žalobou na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, tak s případným podáním
rozkladu k ministru zemědělství ČR ve věci odebrání statutu uznaného chovatelského sdružení.
Takové jednání statutárního orgánu spolku by mělo především zajímat kontrolní komisi SCHČT, která
má za povinnost: dohlížet, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v
souladu se stanovami a právními předpisy, v případě, že člen nemá možnost dovolání u tohoto orgánu
spolku, nezbývá než se bránit pomocí § 258 NOZ - Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem

hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro
jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami.
Zpráva kontrolní komise (dále jen „KK“) ze dne 25.4.2018 je bezesporu nejdelší zpráva, kterou jsme
mohli od založení spolku v roce 2001 číst, z čehož vyplývá, že i její členové se probudili z letargie a
konečně mohli okusit, co obnáší funkce v KK. Jednání KK by mělo být zárukou nezávislého,
objektivního a nezaujatého pohledu. K tomu, aby člen KK mohl svoji funkci řádně vykonávat, musí
mít dostatečné odborné znalosti, protože je absurdní něco či někoho kontrolovat a nevědět o tom nic
nebo málo. Bohužel se u představitelů kontrolní komise SCHČT nedá mluvit o takových zárukách.
Dále uvádíme pouze fakta ke zjištěným událostem v jednotlivých bodech.
1. Ing. Králová prováděla peněžní transakce pomocí poštovních poukázek s pověřením
předsednictva, všechny položky souhlasí s pokladnou a proplacenými fakturami. Více účetní
kancelář Praha.
2. Finanční částka, kterou zaměstnanec při výplatě obdrží, je osobním údajem, jehož zveřejnění
je třeba plně podřídit režimu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vzhledem k
tomu, že se na zveřejnění tohoto údaje nevztahuje žádná z výjimek podle § 5 odst. 2 písm. a –
f) tohoto zákona, může zaměstnavatel zveřejnit výši platu, mzdy nebo odměny pouze se
souhlasem zaměstnance. Kontrolní komise v tomto případě porušuje zákon.
3. V. Boušková se v roce 2016 podílela na tvorbě ročenky jen částečně, více zpracovávala
písecká firma AP tiskárna, která za sazbu, tisk a distribuci účtovala 168.000,-Kč. V roce 2017
odmítla firma zpracovat ročenku a tak veškeré grafické práce měla připravovat V. Boušková.
Pro neuskutečnění plánu byla faktura V. Bouškovou stornována. Přípravou ročenky 2017 byl
pověřen JUDr. Ing. Staněk a kolektiv. Ročenka 2016 vyšla v měsíci 05/2017 a na ročenku
2017 se stále čeká. KK by si měla udělat pořádek v kontrolovaných fakturách a seznámit se
s fakty, než o někom vydají nepravdivou informaci, protože za své výroky jsou právně
odpovědni.
4. Pochopitelně veškerá rezerva spolku byla použita na realizaci spolkových akcí v roce 2017,
neboť MZe ČR neposkytlo od 03/2017 žádnou dotační podporu, o kterou spolek žádal a
povinnost dodržovat zákonné požadavky uznaného chovatelského sdružení je zavazující.
5. Konstatujeme, že výrok ze zprávy KK ohledně svazových hodnotitelů je projev naprosté
neznalosti a omezenosti. Napadat levnější servis pro chovatele z důvodu, že byl dotovaný
svazem, je přinejmenším trapné, když dotace na vedení PK poskytované státem jsou určeny
právě na tuto činnost. Tato skutečnost ukazuje pouze na to, že členové KK nepochopili funkci
svazu anebo úmyslně hájí zájmy soukromé firmy Equiservis Konzulent s.r.o.. Dalším
důležitým faktorem pro zavedení svazových hodnotitelů mimo finančního zvýhodnění
chovatelů, je především přímá kontrola nad terénní prací hodnotitelů, služby podléhající přímo
vedení SCHČT, zajištění zpětné vazby mezi vedením SCHČT a samotným chovatelem,
operativní komunikace, předkládání veškerých shromažďovaných dat pomocí chovatelského
programu Morgana a včasné řešení problémů, monitoring plemenných klisen k zápisu do PK a
podpora chovatelům při absolvování VZ klisen, atd..
6. Financování PRV je řízeno velmi zavazujícími a přísnými pravidly, jak píše ve svém
vyjádření M. Kubištová. KK dostala 2x možnost překontrolovat veškeré doklady k projektům
z evropských dotací, které před nimi prověřila pětistupňová kontrola zaměstnanců SZIF.
Nechceme se dotknout kvalit členů KK, ale k pochopení celého systému financování a
následného proplácení projektů je zapotřebí nastudovat minimálně 90 stránková pravidla o
poskytování dotací z titulu PRV, kde se mohou přesvědčit, že finanční prostředky získané
z těchto projektů nenáleží spolku, ale jsou určeny na vynaložené náklady projektu. Ohledně

místa pořádání byli na webu SCHČT několikrát vyzýváni chovatelé, aby se přihlásili
s nabídkou pořádání jakékoliv chovatelské akce SCHČT. Chovatelé získali možnost rozšířit si
vzdělání a odborné informace v oblasti chovu koní. Tresné oznámení JUDr. Staňka na podnět
KK ve věci evropských dotací bylo policií již jednou odloženo, neboť se prokázalo, že skutek
se nestal, tedy pro trestné stíhání nebyl důvod. Neustále čelíme trestním oznámením
z iniciativy JUDr. Staňka nebo JUDr. Veselého, ve spojitosti s Ing. Královou jsme
prošetřováni GIBS. Posledním usnesením GIBS bylo podezření ze zpronevěry 850.000,-Kč
Ing. Králové odloženo, neboť skutek se nestal. Důkladná šetření všech osob prokázala, že
trestní oznámení se nezakládá na pravdě, vše je pouhá domněnka a smyšlená představa JUDr.
Staňka a kolektivu, jednalo se o pomluvy a křivá obvinění. Vyšetřovatelé prokázali výběr a
vklad do pokladny a následné proúčtování účetní firmou svazu. Závěr: znaky skutkové
podstaty zpronevěry ani jiného trestného činu nebyly prokázány, věc byla odložena.
7. Napadání osoby K. Růžičky je opět znechucující skutečnost, kterou již nelze nazvat jinak než
osobním obtěžováním a pevně věříme, že se K. Růžička začne zákonným způsobem bránit
proti takovým křivým obviněním a pomluvám. Převod peněz na účet u ČS a zrušení
konference 6.10.2017 bylo několikrát popsáno a vysvětleno. Pro ty, kdo neporozuměli, ještě
jednou. Konstatujeme, že se z této věci stala zbytečně vyhrocená aféra, kde každé
z prezentovaných tvrzení na sociálních sítích je nepravdivé a máme za to, že i úmyslně
vykonstruované. Dne 9.5.2017 na základě rozhodnutí předsednictva byl pověřen
místopředseda spolku K. Růžička, aby založil a převedl finanční obnos 1,6 mil. na účet České
spořitelny. Stalo se tak po poradě s právním zástupcem a byl o tom proveden interní zápis,
který byl podepsán všemi přítomnými a je založen v kanceláři spolku. Výzva banky
obsahovala apel na ukončení sporů ve spolku a na zastavení donucovacích ataků vůči bance,
neboť docházelo k neustálým nátlakům a obtěžování ze strany Ing. Zicha a to i v zastoupení
JUDr. Veselým, kteří se domáhali zmocnění přístupů k bankovnímu účtu spolku. Výzva byla
pojata velice varovně a to tak, že v případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního vztahu
se spolkem. Předsednictvo se proto rozhodlo pro tento záchovný krok. Veškeré transakce byly
prováděny tak, že z účtu u ČS byly vybírány finance (zde i zmiňovaný výběr 850.000,- Kč
Ing. Královou do pokladny SCHČT) a vkládány na účet u ČSOB, ze kterého byly následně
vypláceny finance na běžný provoz spolku a placeny faktury dodavatelům. Na každou
transakci je pořízen doklad a vše řádně zaúčtováno účetní firmou spolku. Ta také může
dosvědčit, že takto převedené peníze sedí do koruny. Takže jsou mylné veškeré domněnky o
tunelování spolku, zpronevěře a vykrádání účtu. Oblastní členské schůze a konference Svazu
chovatelů českého teplokrevníka svolané na den 6.10.2017 do Jihlavy byly zrušeny podle ust.
§ 250 odst. 2 občanského zákoníku, na základě rozhodnutí předsednictva ze dne
18.9.2017 (zveřejněné na www.schct.cz) a vzhledem k závažným skutečnostem, které nastaly
ve svolávacím období. Přesněji došlo k nedodržení zákonných podmínek v době svolání
členských schůzí (nedoručení pozvánek provozovatelem poštovních služeb řádně a včas všem
oprávněným členům spolku). Za tohoto stavu nemohly být schůze uskutečněné, neboť by se
svaz opět ocitl v situaci, kdy by musel čelit dalším žalobám pro neplatnost. Financování akce
– rozeslání pozvánek a informace o zrušení bylo financováno z rezervy spolku. Žádáme členy
KK a stejně tak i další, jejichž úmyslem je napadat a osočovat, popř. vyhrožovat K.
Růžičkovi, aby přestali takto činit. K. Růžička nikdy nejednal svévolně, ani za svoji osobu,
svá jednání konal na základě rozhodnutí předsednictva.
8. Dohody o provedení práce členů předsednictva – nejsou nic pozoruhodného, vždy již od dob
předsedy pana Kutěje se členům předsednictva proplácely cestovní náhrady a odměna 500,Kč za každé jednání předsednictva. Není nic, co by mělo být v rozporu s legislativou a

interními předpisy spolku. Nechť členové KK předloží pravomocné usnesení soudu o
neplatnosti konference a volby vedoucích orgánů spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě.
Na závěr konstatujeme, že takto předložená zpráva kontrolní komise úmyslně, veřejně a dlouhodobě
poškozuje všechny jmenované osoby a díky mediálně podsouvaným informacím mají vykladači
alternativních teorií další kamínek do mozaiky, tentokrát z pera jistě „zodpovědné, nezaujaté a
právoplatné“ kontrolní komise. A o co se tito pánové opět zasadili? Že najít skutečnou realitu je pro
českého chovatele zase o něco těžší.
S pověřením jihlavského předsednictva Boušková Václava

