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OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA SCHČT
Předsednictvo SCHČT řádně zvolené na celostátní konferenci dne 29. 6. 2016 a řádně zapsané
ve spolkovém rejstříku tímto dementuje „oficiální tiskovou zprávu“ o jednání všech orgánů
SCHČT, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2016 v Jihlavě.
Předsednictvo SCHČT prohlašuje jednání dne 7. 12. 2016 a z něho vzešlé závěry včetně
voleb předsednictva a Rady plemenné knihy za neplatné, neboť:
1. Schůzi všech orgánů SCHČT stanovy SCHČT neznají. Neupravují proto ani její pravomoci a
ani podmínky její usnášeníschopnosti.
2. Proběhlá schůze dne 7. 12. 2016 nazvaná jejími svolavateli "schůze všech orgánů SCHČT"
nebyla ve skutečnosti schůzí všech orgánů, neboť se jí nezúčastnili např. členové rozhodčí
komise SCHČT a ani toto jednání nebylo jako zasedání rozhodčí komise svoláno.
3. Z „oficiální tiskové zprávy“ z tohoto jednání vyplývá, že se, mimo jiné, na této schůzi
uskutečnily úkony, které stanovy svěřují jen do pravomoci celostátní konference. Celostátní
konference SCHČT však již proběhla 29. 6. 2016 a z ní vzešlo nové předsednictvo a další
orgány. Proto pokud by se v tomto roce měla konat další konference, byla by konferencí
mimořádnou. Tu však může svolat jen předsednictvo, popř. může být svolána na základě žádosti
více než 50 % řádných členů SCHČT. To se však nestalo.
4. Jednání dne 7. 12. 2016 nebylo svoláno předsednictvem a předsednictvo z důvodu předběžné
opatrnosti toto jednání v dostatečném časovém předstihu zrušilo, o čemž byli členové SCHČT
řádně a včas informováni.
5. Z "oficiální tiskové zprávy" z jednání dne 7. 12. 2016 vyplývá, že se ho zúčastnilo 189 řádných
členů (přítomných i zastoupených na základě plných mocí), což však při více než 700 řádných
členech SCHČT ani zdaleka nepředstavuje nadpoloviční většinu. Svolavatel si pro
usnášeníschopnost tohoto jednání stanovil vlastní pravidla usnášeníschopnosti, které nemají
oporu ve stanovách SCHČT a ani v občanském zákoníku. Z toho důvodu jsou závěry z jednání
dne 7. 12. 2016 neplatné pro nedostatek usnášeníschopnosti, nehledě na faktickou i formální
neplatnost tohoto jednání pro rozpor se stanovami a ustanoveními občanského zákoníku.

Za předsednictvo SCHČT
Ing. Rostislav Zich
pověřený člen předsednictva
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