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Vážení chovatelé,

jistě i Vy se znepokojením sledujete vývoj v SCHČT, kdy se někteří členové bývalého 
předsednictva s dnes již dávno zaniklým mandátem snaží všemi prostředky udržet u 
zdroje příjmů, který pro ně jako pro funkcionáře majetek SCHČT představoval, a díky 
ignorování jak práva, tak vůle většiny chovatelů nadále představuje. Přístup k tomuto 
majetku a především další jeho zdroj si chtějí zajistit výběrem členských příspěvků za 
rok 2017 jejich směrováním na účet SCHČT, ke kterému však mají zcela protiprávně i 
nadále přístup a který, stejně jako ostatní majetek a agendu svazu, dosud orgánům 
zvoleným v loňském roce nepředali.

I když jsme si vědomi pro většinu z Vás zcela nepochopitelné situace, kdy řádně 
zvolené orgány ještě ani po více než půl roce od svého zvolení nemají přístup 
k agendě a prostředkům SCHČT, chci Vás ubezpečit, že vynakládáme všechny legální 
právní kroky ke změně tohoto závadného stavu. Sami však jistě víte, jak obtížné je u 
nás vymožení práva a jak zdlouhavě soudy pracují. Proto Vás naléhavě žádáme, 
abyste členské příspěvky za rok 2017 neposílali na č. ú. 12747013/0300, který je sice 
oficiálním účtem SCHČT, avšak legální orgány svazu k němu nemají přístup. K zasílání 
příspěvků na tento účet jste byli vyzváni dopisem z 2. 2. 2017 s anonymním podpisem
„Předsednictvo SCHČT“.

Vzhledem k nutnosti zajistit finančními prostředky alespoň minimálně nezbytný chod 
svazu, zřídilo předsednictvo do vyřešení této situace nový účet svazu č.  
2301124604/2010. Prosíme, abyste členské příspěvky zasílali na tento účet, případně 
je platili v hotovosti garantům na oblastních schůzích. Umožníte tak snazší fungování 
řádných orgánů svazu a zmenšíte zdroje, se kterými dosud protiprávně nakládají 
někteří členové bývalého předsednictva.

Omlouváme se všem členům za tento stav, který nenastal naší vinou a který existuje 
jen díky naprosté bezohlednosti a opovrhováním právem i vůlí chovatelů některými 
členy bývalého vedení svazu. 

S pozdravem
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