Pokus o řešení stavu insolvence bez předání plemenné knihy do rukou ASCHK

Úvod do situace:
SCHČT čelí insolvenci, dlužná částka dosahuje cca 700.000,- Kč. Tato suma je konečná, neboť
uplynula lhůta pro přihlašování pohledávek. Díky této insolvenci svaz nemůže žádat o dotace
na rok 2018. Dotace celkem tvoří asi 11 mil. Kč, z toho na hrazení provozních nákladů jsou asi
3 mil. Kč, zbytek přes svaz jen proteče od ministerstva k chovatelům a pořadatelům akcí. Bez
těchto dotací není svaz provozuschopný, tj. není schopen zabezpečovat povinnosti spojené
s vedením plemenné knihy dle zákona. Tu může vést jen ten spolek, který je schopen čerpat
dotace, k tomu ale musí být bezdlužný.
Řešením předsedy dr. Staňka je vzdát se vedení plemenné knihy a žádat ministerstvo
zemědělství, aby toto vedení svěřilo Asociaci svazů chovatelů koní. K tomu snad existuje
příslib pracovníků ministerstva. Asociace by rovněž převzala všechny finanční závazky svazu
(dluhy i současné a budoucí platby) s tím, že by si požádala o dotace ministerstvo
zemědělství na jejich pokrytí. Svaz by sice byl bezdlužný, ale o žádné dotace by žádat
nemohl, protože by přestal být uznaným chovatelským sdružením. Až by se zkonsolidoval
(pokud někdy), požádal by ministerstvo opět o svěření vedení plemenné knihy. S tím by ale
musela souhlasit Asociace. Nebezpečím též je, že by vedení plemenné knihy ČT mohlo být
svěřeno i jinému sdružení usilujícímu o vedení plemenné knihy teplokrevných sportovních
koní. Právo vézt plemennou knihu ČT má hodnotu 11 mil Kč ročně ze státních dotací, což je
jistě lákavé. Předsedovi se toto řešení zdá nejlepší ze všech špatných, neboť jak se zdá,
dobré řešení pro koně plemene ČT a jejich chovatele neexistuje. To je, bohužel, smutná
pravda.
V rámci diskuze, která proběhla na společné schůzi pražské a středočeské oblasti, vznikl
alternativní návrh na řešení situace. Ač je to jistě velmi ambiciózní vůči členské základně,
navrhují někteří členové následující řešení insolvence a tím znovuotevření cesty k dotacím již
v roce 2018:
-

-

Rychle se zbavit insolvence zaplacením oněch 700.000,- Kč asi 6 věřitelům
Tyto peníze lze rychle získat jen půjčkou, a to od členů svazu (nikdo jiný svazu
nepůjčí). Půjčka musí být bezúročná
Půjčku může svaz svým členům splatit zápočtem jejich půjčky na jejich budoucí platby
svazu (zejména členské příspěvky). Jiná splátka nepadá v nouzové variantě příliš
v úvahu. Tyto půjčky by mohly stát neuhrazenými v případě zániku svazu či zániku
členství dotyčného člena
Existuje proto riziko, každý kdo půjčuje by si musel zvážit, zda je ochoten ho
podstoupit

-

-

Výše půjčky by byl libovolný násobek členského příspěvku (500,- Kč na rok, 5000,- Kč
na deset let, atd.)
Každý by poslal půjčené peníze na zvláštní účet či podúčet svazu, spolu s vyplněnou
smlouvou o půjčce, kterou by si stáhl z internetu. Za sebe by ji vyplnil, podepsal a
spolu s platbou zaslal svazu. Pokud by se vybralo dost peněz, tak se vyřešila
insolvence zaplacením dlužné částky. Pokud ne, svaz by peníze vrátil členovi a
smluvní vztah půjčky by nevznikl
Toto by muselo proběhnout v následujícím měsíci, tj. v březnu 2018
Na webu svazu by se denně objevovalo, kolik se vybralo peněz a i jméno člena, který
je ochoten půjčit, pokud by si to přál
Svaz by mohl půjčky splatit i dříve, pokud by si to mohl dovolit

Pokud by se podařilo tímto vyřešit insolvenci, svaz by nepřišel o vedení plemenné knihy a
mohl by žádat o provozní dotace na zbylé ¾ roku 2018, též na zkoušky klisen a ostatní akce
v plném rozsahu. A snad by se personálně konsolidoval a zakopaly by se válečné sekery.
Je to smělý nápad k diskuzi, ale umožnil by členům dokázat jiným i sobě, že pro ně je ČT
hodnotou, které se nechtějí vzdát bez boje. Účastníci schůze jednomyslně deklarovali, že by
se takovéto sbírky zúčastnili. Jak bylo podotknuto, naše Národní divadlo je nám dobrým
příkladem. Naši předkové konali a my se tím pyšníme dodnes.
S pozdravem
Jiří Rendl v.r.
Reakce zasílejte na jiri.rendl@audico.cz, děkuji.

