
Svaz chovatelů českého teplokrevníka 
U Hřebčince 479, 397 01 Písek 

 
                                                                                                                            V Písku, dne 18.11.2014 

Věc: Odpověď na Váš dopis ze dne 10.11.2014 

Děkujeme za vyjádření Vašich názorů a za zprávu, na kterou cítíme povinnost reagovat. 
To, že nálada ve Vaší oblasti není příliš dobrá, nás velmi mrzí, ale domníváme se, že je 
uměle vyvolávána určitými osobami se snahou o manipulaci před nadcházejícím 
zadávacím řízením pro servisní pracovníky k zajišťování služeb pro SCHČT, které bude 
vyhlášeno a vyřízeno do konce roku 2014. Za servisní a další služby SCHČT firmě 
Equiservis s.r.o. řádně hradí veškeré náklady, které svou výší spadají do limitů veřejné 
zakázky. Dále rovněž navazující smluvní vztahy mezi SCHČT a fy Equiservis způsobují 
značné navýšení cen pro každého chovatele, který je povinen si služby této servisní 
organizace objednat a uhradit. Na doporučení zastupující právní kanceláře bylo vedení 
SCHČT doporučeno ukončit tento smluvní vztah s dostatečným časovým předstihem a 
připravit zadávací řízení formou zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
Ujišťujeme chovatele, že tyto úkony jsou v jejich prospěch a nikoliv proti jejich zájmům. 
Hlavní snahou je snížení konečných nákladů pro chovatele a efektivnost 
poskytování služeb. 
 
Firmě Equiservis s.r.o. bylo poděkováno za dlouholetou spolupráci a zároveň byli 
seznámeni s tím, že bude vypsáno zadávací řízení, do kterého se samozřejmě mohou 
přihlásit. Rozhořčení chovatelů je některými členy svazu účelně podněcováno.  
 
Jsme si vědomi časové náročnosti všech těchto právních úkonů a ujišťujeme chovatele, 
že se do konce roku dozví řádné výsledky zadávacího řízení a budou seznámeni s novým 
systémem servisních služeb chovatelům.  
 
K Vaší žádosti o mimořádnou valnou hromadu žádáme o doplnění podkladů. V prvním 
oznámení jste uvedl, že proběhla schůzka chovatelů, na kterou zástupci vedení svazu 
nebyli pozváni a neměli možnost se k dané problematice vyjádřit. V druhém, opraveném 
vydání Vaší zprávy již uvádíte, že hlasování proběhlo elektronickou formou. I ta má svá 
pravidla a proto Vás žádáme o dodání relevantních podkladů k tomuto hlasování. Tedy 
materiál k hlasování s výpisem z mailu, komu všemu byl odeslán, s viditelným datem 
odeslání. Zároveň žádáme o předložení elektronických odpovědí v tištěné podobě. 
Děkujeme.  
 

Předsednictvo SCHČT 
 

 


