Vyjádření předsednictva SCHČT

Na stránkách www.schct.cz, které stále ovládají bývalí představitelé ČT, kteří své funkce neobhájili na
konferenci v r. 2016 a kteří dosud nepředali agendu svazu nově zvoleným orgánům, je publikována
zpráva o rozhodnutí Krajského soudu v Č. Budějovicích z prosince 2019. Předsednictvo upozorňuje, že
toto rozhodnutí je nepravomocné a předsednictvo proti němu podalo odvolání.
Předsednictvo zdůrazňuje, že v žádné z početných žalob podaných bývalými funkcionáři nebylo
doposud vydáno pravomocné rozhodnutí.
Je otázkou, proč bývalí funkcionáři jdou ve snaze o obnovení svých funkcí tak daleko. Vždyť
vykonávat funkce ve spolku znamená především sloužit ostatním členům. To tito bývalí funkcionáři
tak usilují o to, aby mohli nezištně sloužit ostatním členům? Jistě ne! Tak proč jsou ve svém jednání
tak usilovní? Zřejmě proto, že tyto funkce byly pro ně velmi výhodné. A jak výhodné? To je zřejmě
důvod, proč nově zvoleným představitelům doposud nepředali výkaznictví svazu, aby nebylo možné
rozkrýt mnohé toky.
A mají-li současné orgány skutečně postupovat s péčí řádného hospodáře, jak k tomu i bývalí
funkcionáři vyzývají, musí se usilovat tyto toky rozkrýt. To však bez příslušné účetní dokumentace
bude obtížné
I když i bývalým funkcionářům musí být jasné, že pokud by byli na základě soudního rozhodnutí do
svých bývalých funkcí vráceni, neobhájí je při nejbližších volbách. Ovšem zřejmě jim jde o to, že i za
relativně krátkou dobu, po kterou by se do funkcí vrátili, měli by možnost s finančními prostředky
svazu nakládat podle svých zájmů.
Předsednictvo SCHČT zdůrazňuje, že své funkce vykonává naprosto nezištně (neproplácí si ani
náklady jízdného na zasedání, i když by na to měli nárok), zatímco bývalí představitelé si vypláceli
kormě cestovních náhrad i zcela neoprávněné odměny z prostředků svazu za výkon těchto funkcí!
V soudních sporech vyvolaných bývalými funkcionáři zastupuje svaz jeho předseda bez nároku na
náhradu výdajů a výplatu jakýchkoli odměn za zastupování. Zato protistrana je zastupována
profesionálními advokáty, jimž odměnu zřejmě platí z peněz svazu, které stále ovládají. Pokud by se i
současné předsednictvo nechalo ve sporech zastoupit advokátem, padly by na jeho odměny již dávno
prostředky svazu, které má.
Spory se již v některých kauzách dostaly až na úroveň Vrchního soudu, a proto je předpoklad, že
konečný výsledek alespoň některých z nich je možno očekávat brzy.
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