Vážení chovatelé, držitelé, majitelé koní plemene český teplokrevník a sportujících na koních tohoto plemene. Jak dál v
chovu čes. teplokrevníka, článku Václava Štěrby si dovoluji jen několik doplnění, ujasnění.
Nechci polemizovat ale informovat o významných okolnostech, které Vašek opomněl zmínit. Předsednictvo svazu ČT
zvolené v roce 2012 na čtyři roky (viz stanovy svazu ČT) N E M Ě L O v době konání Konference svazu již žádný mandát
(oprávnění) svaz řídit ani organizovat akce svazu ČT.
Nově zvolené předsednictvo v roce 2016 v Humpolci toto oprávnění dostalo od členské základny. Co ale nedostalo po
celé dva roky od předchůdců, ani přes opakované výzvy, byla agenda kanceláře svazu, finanční hotovost pokladny svazu
ani přístup k účtům svazu. Podle vyjádření starého předsednictva nemůže nikdo jiný než oni vést tak dobře svaz jako oni
nezvolení (kromě moravských tří znovuzvolených). Staré předsednictvo dále "okupovalo" funkce volených členů
předsednictva. Využívalo všechny finanční prostředky svazu k organizování akcí svazu včetně akcí vzdělávání členů.
Neoprávněně, neměli ze zákona mandát – oprávnění. A to takovým způsobem, že všechny finance, včetně rezervního
fondu (cca Kč 2,5 mil. ) vyčerpalo. Nezapomněli ale v tomto dvouletém neoprávněném hospodaření trvale osočovat,
vinit řádně zvolené předsednictvo z naprosté nečinnosti (nemáte-li přístup k financím, kde vzít peníze na organizování?)
a z jediného motivu, zmocnit se přístupu k financím svazu. Ale ty potřebovali pro sebe a svá střediska. Na nich
organizovali svazové akce (převážně) a velmi dobře si je platili. Ze svazových peněz. Stejně tak, aby to příliš netlouklo do
očí, v Brně na VFU , ve Zduchovicích, Opavě. Oprávnění k tomu jim (údajně ) dával podpis místopředsedy svazu . Opět
neoprávněně. Již figuroval ve spolkovém rejstříku jako statutární zástupce jen do roku 2016 stejně jako další dva.
Okolnosti a praktiky tzv. vzdělávacích akcí řeší v současná době policie ČR (byl jsem také, na výzvu, podávat vysvětlení a
ověřovat svůj podpis). Pokud v roce 2016 MZe ČR přijalo žádost o dotace na koně a vyplatilo je, na rok 2017 již žádost
nepřijalo. Podepsána byla stejnou osobou jako na předchozí rok. Ale teď již MZe ČR vědělo, že osobou neoprávněnou.
Výsledek, dotace nebyly vyplaceny. A to je signál pro neoprávněně vládnoucí předsednictvo předat přístup k účtům,
poště svazu a účetnictví za rok 2017 novému předsednictvu. Vybavení kanceláře svazu se seznamem členské základny,
účetnictví svazu z předchozích let, program MORGANA, vybavení inspektorů svazu a členů předsednictva však stále není
novému vedení předáno. To také již řeší Policie ČR pro neoprávněné nakládání se svěřeným majetkem. Následně byl
podán předsedou JUDr. J. Staňkem rozklad ohledně podpisu dotací K. Růžičkou, načež bylo slovně přislíbeno jejich
vyplacení. Aby toho nebylo dost a svaz ČT nemohl žádat novým předsednictvem o dotace na rok 2018 a ani nebyly
vyplaceny zpětně dotace za rok 2017, poslali členové bývalého předsednictva, vedoucí kanceláře svazu ČT, hodnotitelé
svazu a JK Zduchovice v lednu 2019 faktury za cca Kč 2,5 mil. a zařídili tak insolvenci (platební neschopnost) svazu. Opět
již řeší insolvenční soud.
Co tomu říkáte nyní???!!!! Skutečně hospodařilo bývalé předsednictvo s péčí řádného hospodáře? Pro sebe, velké
chovatele. Kdo je ale volil do funkce??? Malí chovatelé (většina z celkového počtu členů) a velcí chovatelé (ani ne
desetina z čl. základny)!!!! Zvažme všichni s větší pečlivostí lidi, které volíme do vedoucích funkcí svazu, zda jsou ochotni
pracovat pro všechny členy. Již za rok budeme opět volit nové lidi do funkcí svazu.
Jen ještě k myšlence zmíněné v článku V. Štěrby o získání odbornosti pouhým zvolením do funkce. Co může více
dokládat tento fakt, než úprava stanov svazu starým předsednictvem, které přímo zajišťovaly účast v chovatelských
komisích a schvalování složení komisí členům předsednictva (největším odborníkům) včetně volby členů odborného
orgánu Rady plemenné knihy ČT předsednictvem.
Věřím, že obyčejní chovatelé budou dále pokračovat ve své chovatelské práci s koňmi ČT dostatečně ponaučeni z výše
uvedeného. Stejně jako já. Výsledek chovatelské práce každého z nás mluví nejsrozumitelněji. Ať nám koně jdou a máme
radost z nich a práce s nimi.
Ing.Vondrouš O.

