
Prohlášení řadových členů Svazu chovatelů českého teplokrevníka  
 

1. Předsednictvo SCHČT již delší dobu nebralo v potaz názory širší členské základny, vše 
vygradovalo zakoupením „svazového“ hřebce Clin d´Or zcela bez vědomí členské základny a 
také bez předchozího upozornění (např. na konferenci) o přikročení k tak zásadnímu kroku, 
jakým pořízení hřebce do majetku svazu.  

2. Rozpory mezi členskou základnou a předsednictvem se projevily už na valné hromadě 2015, 
kdy byl jen o pár hlasů přijat návrh stanov předložených dnes již bývalým předsednictvem.  

3. Jak se nyní bohužel ukazuje, tyto stanovy nejsou schopny zabezpečit řádný chod svazu a 
nevyhovují již ani bývalému předsednictvu, z jehož dílny pocházejí. 

4. Na oblastních schůzích konaných v roce 2016 byli právoplatně zvoleni delegáti na valnou 
hromadu 2016 a garanti oblastí. Česká územní schůze je platná, neboť předseda nemá právo 
schůzi předčasně ukončit. Ze 48 možných delegátů za Čechy na ní hlasovalo 29, což je 
nadpoloviční většina. 

5. Žádáme o svolání valné hromady v co nejkratším termínu. Dle stanov ji svolává 
předsednictvo, a protože bývalému předsednictvu již vypršel mandát, musí ji svolat nové 
předsednictvo, jehož 8 členů bylo již zvoleno územními schůzemi. Ti již na své první schůzce 
stanovili termín konference a následně rozeslali pozvánky delegátům. 

6. Odmítáme tvrzení bývalého předsednictva, že jsme rukojmími 8 zaměstnanců společnosti 
Equiservis Konzulent, i když si jejich práce vážíme a považujeme je za odborníky 
s dlouholetými praktickými zkušenostmi a rozsáhlými znalostmi klisen v příslušných 
oblastech. Jistě i proto si předsednictvo jako hodnotitele pro Čechy vybralo jednoho ze 
zakládajících členů EK.  

7. Chtěli bychom poděkovat bývalému předsednictvu za jeho dosavadní činnost. Spolu 
s většinou členů, jak vyplývá z oblastních a územních schůzí, si však přejeme změnu v jeho 
složení, neboť jsme ztratili víru v to, že předsednictvo koná v zájmu většiny chovatelů, bez 
nároku na odměnu či na jakékoliv výhody, a s úmyslem docílit chovatelského pokroku u 
plemene českého teplokrevníka. Potřebujeme konečně vytvořit podmínky, abychom se 
v klidu a smysluplně mohli věnovat své chovatelské práci.  

 
 

 


