
 

 
 

Ing. Marian Jurečka 
ministr zemědělství 

  

  

  

V Praze dne  
Čj. 63606/2017-MZE-17211 

  
  
Vážený pane doktore, 

  

děkuji Vám za Váš dopis. Ubezpečuji Vás, že jsem průběžně informován o situaci 

ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s. a je pro mne nesmírné zklamání, že dosud 

nenastal žádný pozitivní posun ve vyřešení této patové situace.  

Jak ve svém dopise správně uvádíte, svaz je založen na demokratických principech 

a hlavně na svobodné vůli jejich členů.  Přestože MZe nemá žádné zákonné možnosti, jak 

zasahovat do vnitřních záležitostí profesních zájmových chovatelských sdružení, touto 

znepokojivou situací ve SCHČT, z.s. se MZe intenzivně zabývalo. Vzhledem k tomu, že 

SCHČT, z.s. je zároveň uznaným chovatelským sdružením pro vedení plemenné knihy 

našeho českého plemene - českého teplokrevníka, nabídlo MZe svou pomocnou mediační 

ruku.  A to hlavně z důvodu, že MZe mělo a stále má obavy, že současný nepřehledný stav 

ve svazu může způsobit nepříznivý dopad ve šlechtění a plemenitbě tohoto u nás 

nejpočetnějšího plemene. Vzhledem k tomu, že mediační pomoc MZe byla nakonec i přes 

společnou dohodu odmítnuta, nezbývá, než aby si svaz vyřešil své vnitřní problémy 

demokraticky sám. 

MZe se nadále již nebude vměšovat do vnitřních záležitostí svazu a činnost svazu 

bude posuzovat pouze z hlediska, zda SCHČT, z.s. jako uznané chovatelské sdružení 

pro vedení plemenné knihy českého teplokrevníka plní své povinnosti stanovené právními 

předpisy, zejména plemenářským zákonem a příslušnými vyhláškami.  

Pokud se týká Vaší žádosti, aby MZe změnilo číslo účtu uvedené v žádostech 

podaných Svazem chovatelů českého teplokrevníka, z.s. na MZe pro rok 2017 Vám sděluji, 

že MZe nemá žádné pravomoci jakkoliv svévolně zasahovat do žádosti kterýchkoli žadatelů 

o dotace. Při administraci žádostí se MZe musí řídit příslušným ustanovením zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a Zásadami, kterými se stanovují podmínky 
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pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Ve Vašem případě může změnit číslo účtu 

v žádostech SCHČT, z.s. pouze osoba, která je za žadatele oprávněna žádost podepsat, 

a to standardním postupem, tj. žádostí o změnu podanou na příslušné pracoviště Státního 

zemědělského intervenčního fondu.  

  

S pozdravem 

 

 

 
    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s. 
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. 
U Hřebčince 479 
Budějovické Předměstí 
397 01 Písek 
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