SCHČT prožil další krizový rok

Rok 2018 byl již třetím rokem pokračující krize v SCHČT způsobené členy bývalého předsednictva, jehož funkční
období skončilo v dubnu 2016. Tato malá, dobře organizovaná a především vysoce motivovaná skupina osob
svým ziskuchtivým chováním již třetím rokem „mává“ se spolkem o cca 700 členech. Spolkem, který má již
téměř 20tiletou tradici. A daří se jim to jednak díky nedostatečné spolkové erudici některých osob zvolených
do orgánů spolku v roce 2016, jednak díky důslednému využívání právních prostředků, které ve spojitosti se
zdlouhavostí soudních řízení umožňují průtahy a v podstatě nevymahatelnost práva. Především však díky
bezohledné osobní motivovanosti na zachování si finančních požitků, které jim za jejich vedení z prostředků
svazu plynuly. A tato jejich ziskuchtivost nyní potom, co zjistili, že se jim jejich postavení v rámci svazu zřejmě
nevrátí, se přeměnila ve snahu svaz zlikvidovat a vytvořit si nový spolek. Usilují o to, aby tento nový spolek
získal postavení, ze kterého by mu plynuly dotační prostředky, které by z velké části skončily v jejich kapsách.
Ale pojďme si zrekapitulovat posloupnost událostí v roce 2018.
Vstup do roku 2018 byl negativně ovlivněn neblahými událostmi konce roku 2017. Především v listopadu 2017
rozhodlo ministerstvo zemědělství o nepřiznání dotací pro SCHČT, což znamenalo propad v příjmech svazu
v řádu několika milionů korun. Dotace jsou hlavní příjmovou položkou svazu, a tak se jedná o výpadek
v příjmech, který nelze nahradit. Kromě toho, když se konečně podařilo novému vedení svazu v listopadu 2017
získat přístup k finančním prostředkům svazu, zjistilo nové vedení, že skupina bývalých funkcionářů, kteří zcela
protiprávně ovládali hospodaření svazu až do konce listopadu 2017, vytvořila v té době závazky, které o cca
1,35 mil. Kč převyšovaly disponibilní prostředky svazu. Jak zjistila revizní komise, kromě toho bývalé vedení
v roce 2017 utratilo celou finanční rezervu z předchozích let ve výši 2,7 mil. Kč (např. tím, že si zcela
protiprávně vypláceli odměny za účast na každém zasedání předsednictva). Tyto aktivity bývalých funkcionářů
jsou nyní předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení.
Nové vedení svazu se tedy snažilo v roce 2018 vypořádat s touto krizovou finanční situací, což byl velmi obtížně
řešitelný úkol. Situaci dále zkomplikovalo to, že prakticky jen třetina členů zaplatila členské příspěvky za rok
2018.
Za těchto podmínek byl svaz nucen redukovat chovatelské akce, které jsou jedním z jeho hlavních poslání.
V očích chovatelů se tak situace svazu jistě jeví velmi problematicky.
Skupina bývalých funkcionářů ve snaze udržet si dřívější pozice napadla žalobami prakticky všechna usnesení
plenárních orgánů svazu. Tím vytvořila a udržovala stav nejistoty nejen mezi členskou základnou, ale i navenek
vůči orgánům státní správy a dalším subjektům. To byl také jeden z důvodů, proč ministerstvo zemědělství
nepřiznalo svazu dotace za rok 2017. I když oficiálním zdůvodněním bylo to, že žádost o dotace byla podepsána
neoprávněnou osobou K. Růžičky.
Žalobami na neplatnost usnesení plenárních orgánů svazu se skupina bývalých funkcionářů snažila zabránit
volbě nových orgánů. Při známé zdlouhavosti soudních řízení snažili se žalobci domoci se svých zájmů návrhem
na vydání předběžných opatření soudem, což však soud odmítl. O těchto žalobách nebylo doposud
rozhodnuto, i když se týkají žalob z roku 2016.
Při uvědomění si zdlouhavosti soudního řízení proto skupina bývalých funkcionářů zvolila jinou cestu, a to
cestu insolvenční. Využila nedokonalosti insolvenčního zákona, který umožňoval tzv. šikanózní insolvenční
návrhy, a prostřednictvím spřízněných osob (především bývalého zaměstnance svazu Ing. Holíka, který je znám
protiprávním jednáním u svého bývalého zaměstnavatele) začala předávat si „štafetu“ insolvenčních návrhů na
svaz s cílem dosáhnout jeho likvidace v důsledku insolvence, kterou svým nezodpovědným hospodařením
zapříčinilo samo bývalé vedení. Soud však v září 2018 všechny insolvenční návrhy proti svazu odmítl. I přesto
jejich iniciátoři prakticky dosáhli svého. V důsledku těchto šikanózních insolvenčních návrhů si svaz nemohl

zažádat o dotace za rok 2018, a tak i nadále trvá jeho velmi složitá finanční situace. Daří se ji zvládnout mimo
jiné díky významné finanční podpoře Ing. Benýška, který je kandidátem na funkci presidenta ČJF.
Kromě toho bývalá tajemnice svazu Ing. Králová v závěru roku 2018 opětovně podala insolvenční návrh na svaz
za to, že jí nevyplatil cestovní náhrady v převaze za cesty autem po Praze a do Heroutic. Učinila tak přesto, že jí
byl tento insolvenční návrh již dříve soudem odmítnut. K tomuto insolvenčnímu návrhu se připojil i další bývalý
zaměstnanec svazu Ing. Klos, který doposud nevrátil svazu předměty svěřené mu k výkonu jeho práce. O
těchto insolvenčních návrzích nebylo soudem dosud rozhodnuto.
Složitá finanční situace svazu vzniklá v důsledku nepřiznání dotací za rok 2017 a nemožnosti zažádat o dotace
za rok 2018 měla dle názoru předsednictva řešení buď cestou mimořádného členského příspěvku ke stabilizaci
finanční situace svazu, nebo tak, že se svaz vzdá statusu Uznaného chovatelského sdružení (UCHS) pro
plemennou knihu ČT a přejde pod ASCHK, jak tomu bylo v minulosti a jak je tomu u některých jiných plemen.
Přestože návrh předsednictva byl udržet si status UCHS, delegáti konference v dubnu 2018 rozhodli přejít pod
ASCHK. To bylo velmi problematické rozhodnutí, které prakticky učinilo z SCHČT zájmový spolek, který není
partnerem pro orgány státní správy (tedy není ani přímým příjemcem dotací), ale především není tím, kdo má
legální pravomoc řídit samostatně další směřování chovu ČT. To je velmi závažné rozhodnutí a jeho důsledky
ukáže až čas. Rozhodně tento stav není ideální a již dnes přináší značné komplikace. Už proto, že ASCHK, která
byla pověřena výkonem funkce UCHS pro PK ČT, ve svých stanovách nemá řešený vztah mezi ní a svazy, pro
které je UCHS. Tento vztah se tedy bude muset teprve vyjasňovat, což přináší komplikace v podobě nutnosti si
příslušné postavení ve věci dalšího směřování vlastního plemene ČT „vybojovat“. I když by mělo být
samozřejmostí, že další vývoj plemene bude řídit příslušný odborný svaz, ač v rámci ASCHK. Tak tomu ostatně
je u svazů dalších plemen sdružených v ASCHK.
Předsednictvo SCHČT si je vědomo určité rozladěnosti členské základny. Je však třeba připomenout, že si
v minulosti členové zvolili funkcionáře, kteří z velké části nepojali funkce ve svazu jako službu členům, ale jako
cestu k osobnímu obohacení. Ale i fakt, že cca dvě třetiny členů nezaplatily členské příspěvky za rok 2018, což
je jednou z hlavních povinností člena každého spolku.
Členové současného předsednictva přijali funkce v tomto orgánu vedeni snahou přispět ke zkvalitnění chovu
plemene ČT, ke zvýšení prestiže plemene v rámci chovu koní v ČR a ve snaze obohatit chovatelský život, a tím i
motivovat chovatele k další chovatelské práci. Rozhodně nepřijali tyto funkce proto, aby řešili složité
ekonomické a právní problémy, které vytvořili jejich předchůdci. A tyto problémy byly bývalými funkcionáři a
s nimi spřízněnými osobami vyhroceny do situace, kdy k jejich zvládnutí je třeba erudice, kterou kdyby svaz
musel řešit dodavatelsky, tj. prostřednictvím advokátů a finančních poradců, byly by jeho finanční prostředky
dávno spotřebovány výdaji za tyto služby.
Situace v SCHČT není snadná a budiž poučením a varováním pro ostatní svazy, aby si s vysokou zodpovědností
a náročností volili své funkcionáře. Ale ona realita je spíš taková, že se do funkcí volí ti, kdo jsou ochotni „to
vzít“.
Svaz se bude snažit zachovat hlavní chovatelské akce (KMK, přehlídky apod.), i když v nich už zřejmě neubude
moci postupovat samostatně. Bude tedy velkým úkolem pro předsednictvo udržet maximum pravomocí při
usměrňování chovu ČT. Hlavním úkolem předsednictva však bude vyvést svaz z insolvenčního ohrožení a
nelehké ekonomické situace způsobené shora uvedenými skutečnostmi. SCHČT má tedy před sebou další
nelehký rok.
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