
PROHLÁŠENÍ KE SVOLÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT 

Vážení členové a chovatelé, 

jménem svolávajících vydávám toto prohlášení.  Vyvoláním několika jednání jsme se snažili 

současnou patovou situaci řešit dohodou, avšak vyjednávání s kandidáty do nového 

předsednictva dospěla do bodu, kdy již není jiné možnosti než uskutečnit novou volbu do 

vedoucích funkcí SCHČT.  

A to z následujících důvodů: 

 Nutnost stabilizace vedení spolku, jehož hlavní povinností je zabezpečovat 
společné zájmy chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti šlechtění a 
plemenitby podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů, vykonávat a 
organizovat další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů, zachování dotačních 
titulů a finančních podpor MZe ČR; 

 nečinnost a nekorektní přístup kandidátů do nového předsednictva vůči členské 
základně; 

 zásadní rozpor ve stanovách svazu ČT; 
 podání žalob na neplatnost usnesení z územní členské schůze v Čechách a z 

konference svolané panem MVDr. Vítů; 
 neodvolání bývalého předsednictva ani řádné zvolení nového předsednictva 

SCHČT; 
 rezignace nového kandidáta do předsednictva pana MVDr. Vítů na funkci předsedy 

SCHČT. 
 

Jelikož práva řádných členů a stabilní chod svazu jsou pro nás závazné a ctíme právní principy a 

legislativní zásady ČR, nadešel okamžik, kdy na základě spravedlivého principu svoláváme 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT, na němž vám bude dán prostor vyjádřit se 

k jednotlivým bodům programu a dle svého svobodného uvážení odevzdat hlas navrženým 

kandidátům, kteří se na základě nejvíce obdržených hlasů ujmou funkcí v orgánech SCHČT. 

  

Termín SHROMÁŽDĚNÍ je plánován na 7. prosince 2016 (místo bude upřesněno v pozvánce). 

Samotnému shromáždění bude předcházet vyhlášení výzvy pro uchazeče na jednotlivé posty 
do vedoucích funkcí spolku, které bude zahájeno dnem zveřejnění tohoto prohlášení, tedy  
5. října 2016. 
Po uplynutí stanoveného termínu bude zveřejněn závazný seznam osob kandidujících na funkce 
ve vedení SCHČT (kandidátka) na webových stránkách svazu a členům SCHČT bude zaslán i s 
řádnou pozvánkou na shromáždění všech členů spolu s průvodním dopisem, jednacím a 
hlasovacím řádem a formulářem plné moci k zastupování řádného člena. 
 
Nejdůležitější body programu shromáždění:  

 zvolení nových kandidátů do orgánů SCHČT 

 schválení ročního hospodářského výsledku za rok 2015 

 plán rozpočtu na rok 2016 

 odsouhlasení příspěvků poskytovaných Svazem chovatelů ČT na rok 2016 

 dotační politika 

 řádná činnost svazu 



Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejzásadnějších rozhodnutí, které kdy ve svazu muselo 

být učiněno, rád bych Vás požádal, abyste si na něj ve svém nabitém programu udělali čas, neboť 

mimořádná situace si to vyžaduje. Zároveň upozorňuji na skutečnost, že účast je jednou 

z povinností řádného člena.  

Ačkoliv jsem ze strany opozice obviňován, že nespolupracuji, prohlašuji, že svoji funkci ve 

vedení svazu nadále plnohodnotně zastávám. Podílím se na veškerých přípravách a organizaci 

chovatelských akcí, zabezpečuji chod svazu po stránce nutné administrace a ve spolupráci s 

bývalým vedením řádně pečuji o další rozvoj svazu. Nadále nesouhlasím s volbou „nového 

předsednictva“ a jsem jedním z žalobců, kteří provedenou volbu napadají u soudu a považují za 

neplatnou. Nejsem však zastáncem sporů a nesouhlasím s  nespravedlivým a nečestným 

postupem kandidátů do nového předsednictva, jsem příznivec korektního jednání s chovateli a 

práce v jejich prospěch, proto moje volba je jednoznačná - uskutečnit shromáždění celé členské 

základny.    

Osobně i jménem dalších svolavatelů bych vás chtěl požádat, abyste pochopili naléhavost situace 

a odložili osobní spory a rozepře, abyste se v klidu zamysleli nad návrhy a kandidátkami, abyste 

se rozhodovali a jednali rozumem a s ohledem na budoucnost svazu. Mám za to, že další 

odkládání a vyčkávání na rozhodnutí soudu je jen v neprospěch celého spolku a jde o poslední 

možnou variantu, jak lze tuto situaci řešit. Realizace shromáždění je založena na spravedlivých 

zásadách a klade důraz na čestnost a dodržování základních práv a ochranu zájmů řádných členů 

SCHČT.  

Závěrem bych rád sdělil, že uvedený postup považuji za zcela spravedlivý a transparentní a mám 

za to, že zde nepřichází v úvahu dvojí výklad a zneužití situace při volbě, neboť všichni členové 

mají právo volit či být voleni přímo bez nutnosti delegátů. Původní vedení svazu je neustále 

osočováno ze strany nových kandidátů, že nechce ustoupit a že patrně sleduje své soukromé 

zájmy. Samozřejmě tomu tak není a za sebe i za všechny svolavatele prohlašuji, že se volbě 

provedené napříč celou členskou základnou podřídíme. 

Proto přijďte napomoci zákonitému a rozumnému počinu, který má jediný cíl, napravit 

současnou situaci, ukončit neklid uvnitř svazu a zabezpečit řádnou kontinuitu svazu na základě 

oprávněných postupů. 

Rozhodnutí je PLNĚ ve vašich rukou. 

 
                                                                                                Děkuji a těším se na viděnou 

                                                                                                    Karel RŮŽIČKA  
místopředseda, statutární orgán 

a řádný člen SCHČT 
 
 

Ostatní svolavatelé: řádní členové a bývalí členové předsednictva a orgánů SCHČT: MVDr. Josef 

Lysák, Josef Kincl, Miloslav Perníček, Michaela Kubištová, Václava Boušková, František Srnec, 

Jaroslav Rédl, ing. Hana Civišová, Jan Kobza, Doc. ing. Iva Jiskrová, ing. Leopold Mamica, ing. 

Roman Klos, Václav Štěrba , ing. Jiří Holík, ing. Barbora Králová   

 

V Písku dne 5. října 2016                                                                                                              


