
Vážení chovatelé SCHČT, 

nejsem příznivec řešení sporů ve spolku mediální cestou a natož soudní cestou. Nemám ani 

možnost Vás obeslat pomocí sekretariátu SCHČT. Přesto bych Vás informoval o předešlých 

měsíčních dění v SCHČT z tzv. druhé strany.  

V březnu 2016 proběhly dílčí oblastní členské schůze, které svolalo předsednictvo s daným 

termínem a programem schůzí. Jedním z bodů byla volba delegátů na celostátní konferenci, 

která měla proběhnout na konci května 2016. Stanovy SCHČT, které byly schváleny 27. 5. 2015 

na celostátní konferenci v Humpolci, umožnují setkání delegátů řádně zvolených na oblastních 

členských schůzích a delegátů řádných členů s 10 plemennými klisnami nebo hřebci 

zapsanými  a k t u á l n ě  v PK ČT  na celostátní konferenci 1x ročně. Územní členská schůze, 

která je svolávána 1x za čtyři roky, je schůzí  z v o l e n ý c h  delegátů územního celku Čech a 

Moravy. Jejím úkolem je volba 3 českých a 3 moravských kandidátů do předsednictva, návrh na 

předsedu a návrh na člena pro dotační politiku. Zde nastal problém při územní členské schůzi 

Čech ve Zduchovicích 20. 4. 2016. Početnější část zvolených delegátů – 29 delegátů z celkového 

počtu 48 zvolených delegátů – prosazovala dodržení Stanov SCHČT o územní členské schůzi, 

zbytek – 19 zvolených delegátů chtěla uskutečnit volby i s řádnými delegáty vlastnících aktuálně 

10 plemenných koní v PK ČT. Po 2 hodinách jednání opustila méně početná, 19členná skupina 

zvolených delegátů jednací místnost a zbylých 29 řádně zvolených delegátů dokončilo schůzi dle 

programu. Na této schůzi byli zvoleni do předsednictva za území Čechy kandidáti: Ing. Jaroslav 

Malý, Jan Chýle, Zdeněk Hrnčíř, na předsedu za Čechy byl navržen MVDr. Zdeněk Vítů, za 

členku pro dotační politiku byla navržena Ing. Jana Kreidlová. Dále byli navrženi kandidáti do 

RPK, dozorčí a rozhodčí komisí. Z celého jednání je pořízen ověřený zápis.  

Dne 21. 4. 2016 proběhla územní členská schůze na Moravě, kde byli zvoleni do předsednictva – 

Ing. Rostislav Zich, MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl st, na předsedu byl navržen Karel Růžička a 

pro dotační politiku byla navržena Michaela Kubištová. Celostátní konference plánovaná na 

konec května 2016 byla zrušena, a proto navrhla česká část nově zvoleného a navrženého 

předsednictva setkání dne 17. 5. 2016 ve Velkém Rybníku zvolených a navržených zástupců 

Čech a Moravy na jednání o svolání celostátní konference a přípravě úkonů k předání agendy 

novému předsednictvu. Setkání se zúčastnili: Ing. J. Kreidlová, Ing. R. Zich, Z. Hrnčíř, Ing. J. 

Malý, J. Chýle, MVDr. Z. Vítů, nepřítomni K. Růžička, J. Kincl st., MVDr. J. Lysák, M. Kubištová. 

Přizváni byli i garanti oblastí, zúčastnili se tito: JUDr. Ing. J. Staněk Csc. (oblast Praha), P. Vraná 

(západní Čechy), L. Kozák (jižní Čechy), Z. Babor (severní Morava), Ing. P. Rydval (Olomoucký a 

Zlínský kraj), J. Chýle (severní Čechy). Omluvili se Ing. O. Vondrouš a Ing. J. Holík. Na schůzi 

byla provedena volba pověřeného člena jednáním, zvolen MVDr. Z. Vítů, určen termín celostátní 

konference – 29. 6. 2016 v Humpolci a bylo uloženo tajemnici sekretariátu SCHČT Ing. B. 

Králové rozeslat pozvánky všem delegátům na celostátní konferenci do 25. 5. 2016 a informovat 

pověřeného člena MVDr. Z. Vítů o majetku a agendě SCHČT. Obě žádosti byly po telefonickém 

hovoru ze dne 20. 5. 2016 a následně i písemně Ing. B. Královou odmítnuty. Po osobním setkání 

s M. Perníčkem dne 24. 5. 2016 mi bylo sděleno, že bývalé předsednictvo podává žalobu k 

soudu o neplatnosti územní schůze Čech ve Zduchovicích 20. 4. 2016 a do rozhodnutí soudu 

nebude respektovat nově zvolené předsednictvo a jeho požadavky. Nově zvolená a navržená 

část předsednictva – Ing. Zich, p. Hrnčíř, p. Chýle, Ing. Malý, MVDr. Vítů, Ing. Kreidlová jsou 

přesvědčeni, že postupovali v souladu se Stanovami SCHČT, a proto uskuteční celostátní 

konferenci v Humpolci 29. 6. 2016. 

S pozdravem pověřený člen jednáním MVDr. Z. Vítů 

V Pelhřimově 11. června 2016 
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