O ČEM SE MOC NEMLUVÍ aneb URVI, CO MŮŽEŠ
Jak to tak bývá zvykem u vyhrocených situací, není zde nouze o vzrušující poznatky a extrémní
názory, které do nekonečna vyvolávají silné diskuse. Snad je to dáno dnešní dobou či nutností
přizpůsobit se tržnímu hospodářství, kde silnější vyhrává a není potřeba brát ohledy na morálku a jiná
omezení, důležité je pouze dosažení stanoveného cíle. Proto se často stáváme svědky chování
některých lidí, kteří díky rozmanitým možnostem 21. století, jednají v duchu „urvi, co můžeš“. Na
podobné chování narážíme nejen v ziskové a politické sféře, kde „tvrdé lokty“ často sehrávají
důležitou roli, ale takové manýry se dají zahlédnout například už i v zájmových organizacích s letitou
tradicí. V organizacích, které vznikaly v dobré víře, v období porevolučních změn, postupně si
vydobyly svoji samostatnost a uznání společnosti a navzdory omezenému přísunu finančních zdrojů
se postaraly o jejich rozvoj. Za tímto výsledkem stojí úsilí jedinců, kteří dokázali svoji vizi proměnit ve
skutečnost, dokázali zároveň vzbudit nadšení dalších lidí a společně vybudovali pevné základy pro
budoucnost stávajícího chovatelského sdružení. A právě v tuto chvíli se stává jakákoliv organizace
zranitelná, protože svoji atraktivností přitahuje ty, kteří mají bez ohledu na minulost potřebu prosadit
své vlastní zájmy a s pomocí těchto pracně vybudovaných základů na ní začít profitovat.
Celý problém vyvolává mnoho otázek: zda-li je možno popsanému jevu nějak předcházet, jakými
prostředky se mu účelně bránit, zda-li je vůbec možné se dovolat práva a korektního jednání…?
Odpověď bychom mohli hledat například ve slovech zakladatele moderní ekonomie Adama Smitha:
„Všichni členové společnosti se navzájem potřebují a zároveň jsou vystaveni možnosti vzájemných
zranění. Kde potřebná pomoc vyvěrá z lásky, vděčnosti, z přátelství a vážení si sebe navzájem, tam se
společnosti daří.“ Tato slova lze považovat za více než zřejmá a jednoznačná, ovšem jejich provedení
v praxi vyžaduje nejen značnou dávku odvahy a trpělivosti, ale především smysluplné pochopení
každého z nás. Rozsah pochopení pak závisí na povaze jednotlivých osobností. A zde se možná kruh
uzavírá.
Avšak nepropadejme marnosti, neboť je zřejmé, že „žádný strom neroste do nebe a dobré slovo i
železná vrata otvírá“, a je na nás, zda je otevřít chceme.
Snad vám následující popsané skutečnosti více přiblíží a objasní situaci a podpoří racionální myšlení,
spravedlivý úsudek a přimějí k větší aktivitě.
Fakta, která nezazněla:
1. Návrh nových stanov SCHČT byl na webu SCHČT vyvěšen dne 17.11.2014, všichni mohli zaslat
písemné připomínky, na základě podnětů členů z jednotlivých oblastí zpracoval pan JUDr.
Staněk další návrh stanov, na 24.3.2015 do Velkých Němčic bylo svoláno společné jednání
zástupců předsednictva SCHČT a zástupců jednotlivých oblastí na vypracování finální podoby
stanov, který byl předložen Konferenci 27.5.2015 v Humpolci a zde schválen.
2. Devíti oblastních schůzí, které svolalo platné předsednictvo v období od 9.3.-31.3.2016, se
zúčastnilo celkem 281 členů (řádných i ostatních), což bylo v dané době 49,5% členské
základny.
3. V 7 oblastech proběhla náhradní oblastní členská schůze (dílčí) a pouze 3 oblastní schůze byly
do 60 minut před zahájením náhradní oblastní členské schůze usnášeníschopné.
4. Dle platných stanov SCHČT oblastní členská schůze (dílčí) volí garanty oblasti a delegáty na
celostátní konferenci. Řádní členové s 10 plemennými klisnami nebo hřebci zapsanými
aktuálně v PK ČT mají právo se automaticky zúčastnit celostátní konference a disponují při
hlasování vždy jedním hlasem.

5. Na všech oblastních schůzích členové odsouhlasili a ověřeným zápisem ztvrdili, že na územní
schůze budou pozváni automatičtí delegáti (majitelé 10 a více koní), kteří využijí svého
hlasovacího práva. Žádný z řádných členů na místě dohodu nerozporoval ani veřejně
nevyslovil svůj nesouhlas.
6. Na obou územních schůzích pro Čechy a Moravu, které dle platných stanov svolával předseda
svazu s mandátem (dle stanoveného klíče a dohody), byla tato dohoda porušena několika
zvolenými pozvanými delegáty územní členské schůze. Dle § 212 odst.1, o.z. Přijetím členství
v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace
nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská
práva i oprávněné zájmy.
7. Dle platných stanov SCHČT („Do předsednictva jsou voleni 3 zástupci z Čech a 3 zástupci

8.
9.

10.

11.

z Moravy a Slezska na územní členské schůzi, kterou svolává předseda a místopředseda“).
Tito představitelé tak učinili a rozeslali pozvánky na územní členské schůze 98 delegátům a
12 náhradníkům, přítomných bylo celkem 90 pozvaných delegátů (66 Čechy a 24 Morava, viz.
prezenční listiny), to je 91% účast na územních členských schůzích (dílčích).
Územní schůze je usnášeníschopná a usnesení jsou platná za přítomnosti nadpoloviční
většiny pozvaných delegátů (t.z. min. 34 českých delegátů a 13 delegátů moravských).
Za průběh schůze odpovídá její svolavatel, kdy obvykle svolavatelem řádné schůze je
statutární orgán spolku, v tomto případě zjevně předseda spolku. Předseda je pak odpovědný
za celý průběh schůze, což značí, že je povinen zejména v souladu s ust. § 253 odst. 2
zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, vést zasedání členské schůze tak, jak byl její pořad
ohlášen pozvánkou nebo rozhodnutím členské schůze.
Územní členská schůze v Čechách byla ukončena předsedou svazu pro zmatečnost, po
rozpuštění schůze byla několika členy zahájena nová územní schůze s přítomnými 29
pozvanými delegáty z možných 66 delegátů (43% není nadpoloviční většina, schůze nemohla
být usnášeníschopná). Moravská územní schůze byla dokončena, usnášeníschopná, 96%
přítomných členů přijalo usnesení z této územní schůze.
Předseda ukončil schůzi v Čechách ze svého přesvědčení, že jako jednající osoba, nesmí svým
jednáním poškodit práva jiných osob a má povinnost jednat v právním styku poctivě.
Jednoznačně schůze probíhala zmatečně a v rozporu se zákonem (a zjevně i v rozporu se
stanovami). Nastal zmatek v hlasovacích právech členů a nebylo pochyb, že někteří členové
byli uvedeni v omyl, neboť dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., o. z. Jednal-li někdo v omylu
o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

12. Pokud navíc po ukončení schůze předsedou zůstali někteří členové na místě a původní
program schůze „zopakovali a odhlasovali“ pak takto učinili mimo řádnou schůzi, resp. po
skončení schůze. Tento krok bylo možno učinit pouze se souhlasem a za přítomnosti všech
členů.
13. Žaloba na neplatnost usnesení z české územní schůze je nutná obrana proti zásahu do
členských práv a může se k ní připojit každý řádný člen, který se cítí být tímto usnesením na
nich poškozen.
14. Proti této žalobě byla postavena žaloba samozvolených členů předsednictva z české územní
členské schůze za nevydání agendy spolku (tj. peněz, přístup k webu, zaměstnaneckých smluv

a další administrace svazu), upozorňuji nevydání agendy řádným členům svazu bez pověření
se jmenovanými věcmi jakkoliv nakládat.
15. Situace voleb a územních schůzí v minulých letech (dle stanov pro rok 2011 a 2012), ve
kterých se hovoří: Předsednictvo má 8 členů a je voleno na 4 roky. Do předsednictva zvolí 4
zástupce řádní členové z Čech a 4 zástupce řádní členové z Moravy a Slezska na zemském
zasedání. Oblastní členské schůze volí delegáty pouze na celostátní konferenci, delegátem
konference se stává bez volby člen, v jehož vlastnictví je více než 30 koní zapsaných v PK ČT. –
rok 2012, delegátem se stává bez volby člen, v jehož vlastnictví je více koní zapsaných v PK
ČT, než je stanoveno klíčem. – rok 2011
16. Dle občanského zákoníku § 248 odst.1 a stanov SCHČT Členskou schůzi (konferenci) svolává k
zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. Za statutární orgán tudíž
nemůže být považována „nově zvolená a navržená část předsednictva“ – Ing. Zich, p. Hrnčíř,
p. Chýle, Ing. Malý, MVDr. Vítů, Ing. Kreidlová, kteří jsou přesvědčeni, že postupovali v
souladu se Stanovami SCHČT, a proto uskuteční celostátní konferenci v Humpolci 29. 6. 2016
(z dopisu MVDr. Vítů). Tito jmenovaní nebyli konferencí řádně zvoleni a nemohou vystupovat
a jednat za svaz. Jako řádní členové SCHČT nejsou oprávněni nic svolávat (zákon a ani stanovy
ČT jim to neumožňují).
17. Karel Růžička st. jako místopředseda a statutární orgán spolku (stále zapsaný ve veřejném
rejstříku) bývalého i nově zvoleného předsednictva právoplatně usnášeníschopnou územní
schůzí (dílčí) celku Moravy a Slezska (získal podporu 50% přítomných hlasujících), by mohl být
jedním z právoplatných svolavatelů konference. Ovšem k tomuto kroku se neodhodlal, neboť
není přesvědčen, že v této věci bylo jednáno poctivě a dle zákonných postupů, a že nebyla
poškozena práva řádných členů.
18. Za této situace by mohl svolat konferenci pouze opatrovník určený soudem z podnětu soudu
a nebo pokud stanovy neurčí jinak z podnětu alespoň třetiny členů spolku (tj. min. 220
řádných členů) či z podnětu kontrolního orgánu spolku.
19. K ochraně zájmů a práv právnické osoby (spolku, svazu) slouží institut opatrovníka, kterého
soud za splnění podmínek § 29 odst. 2 o. s. ř. musí ustanovit. Dle obč. zák. § 486 Soud
jmenuje opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její
záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva. Opatrovníkem právnické osoby může soud
jmenovat jen osobu, která splňuje podmínky stanovené pro způsobilost být členem
statutárního orgánu. Soud opatrovníku uloží, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení
činnosti statutárního orgánu právnické osoby; je-li toho třeba, soud působnost opatrovníka
dále vymezí s přihlédnutím k působnosti dalších orgánů právnické osoby, popřípadě i k
právům společníků.
20. Další možná varianta je racionální, etická a poctivá dohoda mezi členy svazu, svolání
mimořádné konference na žádost poloviny řádných členů (t.z. přibližně 330 členů z celkové
členské základny).
21. Popřípadě využití nabízené možnosti a s pomocí opatrovníka svolat nové oblastní schůze a
dojít tak ke spravedlivému a korektnímu závěru pod vedením oprávněných osob.

22. Upozorňuji členy, kteří se přesto vydají na neprávoplatně svolanou konferenci, kde již
samotná zmatečná pozvánka je dosti v rozporu se zákonem, že mohou na svolavatelích této
neplatné konference požadovat účelně vynaložené náklady.
Neustále se tady přeme o to, jak by měly být chápany stanovy SCHČT, jak probíhaly jednotlivé schůze
svazu, jsou deklarovány skutečnosti ve stylu, přizpůsobujeme si pravidla svým vlastním zájmům,
svolávají se konference neoprávněnými osobami, ale nikoho ze samozvolených aktérů nezajímá, že
probíhají chovatelské akce, které někdo musí organizovat, že k 30.6.2016 se musí podat několik
žádostí o dotace pro chovatele, že chod svazu musí být nenarušen. Nikdo z těchto aktérů se nepřišel
zeptat odstupujícího předsednictva na cokoliv z běžného a každodenního provozu svazu. Vždy bylo
slušností pozvat odstupující předsednictvo na celostátní konferenci, snad už právě proto, že její
svolání není příliš korektní, se tomu tak nestalo. Zájem akční skupiny je více než zřejmý, uchopit se
moci a pak už to nějak dopadne.
Informace pro členy, které zajímá chov českého teplokrevníka:
 v řádném termínu bylo podáno celkem 9 žádostí o dotace z titulu 9.A.a.1.a) Speciální
poradenství pro živočišnou výrobu - Podpora pořádání seminářů a školení, titul
9.A.a.2.a) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č.
154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě - Zveřejňování výsledků
plemenářské práce, titul 9.A.a.2.b) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve
vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat,








vyhlášeno 8 oblastních přehlídek tříletých klisen a klisen s hříbaty pro 6 oblastí
(přihlaste své klisny a hříbátka, více info na www.schct.cz)
vyvolána schůzka s pořadateli finále KMK 2016 Brno – Panská lícha
nadále pokračují kvalifikační kola KMK, zkoušky výkonnosti hřebečků v TO
naši hodnotitelé provádějí zápisy klisen do PK ČT a registrace hříbat
rozeslány pozvánky majitelům hřebců jako možným účastníkům třetího předvýběru
hřebců ČT – 70 denní test (upozorňujeme na termín zahájení testu 14.7.2016 v ZH
Písek od 10.00 h)
kancelář svazu plní nadále svoji administrativní funkci

Všichni bychom si měli uvědomovat jedno, že funkcionáři SCHČT jsou tady proto, aby udrželi a
zabezpečovali provoz svazu, aby sloužili členům svazu, a ne aby se přetahovali o to, kdo bude na
vedoucích postech, kdo dříve nebo později svolá konferenci, popřípadě záměrně vyvolávali
domněnky, že jde o krizovou situaci. Naším největším zájmem by měla být korektní dohoda, dodržení
zákonných požadavků, prosazení spravedlivého postupu, poctivý a etický přístup, zachování práv
řádných členů svazu, rychlé a čestné vyřešení celého sporu.
Ovšem nezáleží jen na jednotlivých lidech ve vedení svazu, neboť za plnohodnotné a rozhodující
vedení svazu jste považováni především vy, milí řádní členové svazu chovatelů ČT, a bez vašeho
většího zájmu, aktivnějšího a zodpovědného přístupu k dané situaci se jen těžko dají prosazovat
rozumná a spravedlivá opatření. Zkuste vzít spravedlnost do svých rukou a pokuste se jednat sami za
sebe a za svůj svaz.
Za předsednictvo na vaší straně
řádná členka předsednictva
Boušková Václava

