Průvodním jevem je nehoráznost

Žijeme v době, ve které všechny tradiční hodnoty zplaněly. Hodnota cti, pravdy, lásky apod. Dokonce
i věci se přestaly nazývat pravými jmény. Ti, kteří dávají úplatky, se nenazývají úplatkáři, ale lobbisté,
ti, kteří přijímají úplatky, se nazývají konsultanti a dokonce ani milenci se již nenazývají milenci, ale
sexuální partneři.
Žijeme v době, kdy nic není hanba. Již neplatí stará právnická zásada, že „čemu nebrání právo, tomu
brání stud“. Průvodním jevem se stala nehoráznost, kdy účel světí prostředky.
A to, co platí v celé společnosti, se nevyhnulo ani naší chovatelské obci. Vidíme, že již téměř dva roky
trvá stav, kdy bývalí funkcionáři SCHČT nepředali agendu svazu nově zvolenému vedení. To by ještě
před několika lety bylo zcela nepředstavitelné, neboť je to v naprostém rozporu s demokratickým
charakterem spolku. A především je to nehorázné.
Členové bývalého vedení prakticky do konce loňského roku svévolně nakládali s prostředky svazu, a
to i ke svému prospěchu. Všichni členové tzv. jihlavského předsednictva i některých dalších orgánů
svazu vzešlých z tzv. jihlavské konference měli uzavřené dohody o provedení práce na „poradenskou
činnost v oblasti chovu koní“ a z těchto dohod čerpali mzdové prostředky a cestovní náhrady od
svazu. Přitom obecně platí, že orgány právnické osoby si mohou zřizovat různé poradní orgány pro
zkvalitnění své rozhodovací činnosti. Avšak je naprosto absurdní, aby členové těchto orgánů byli
zároveň sami sobě poradním orgánem. Komu tedy radili? Zřejmě jeden druhému navzájem. Není to
nehorázné? Pozoruhodné je, že tyto dohody podepsal za zaměstnavatele místopředseda
předsednictva K. Růžička bez vědomí a souhlasu předsednictva jako celku. Jemu tuto dohodu
podepsal M. Perníček, který žádnou oficiální funkci v SCHČT nemá. Není to nehorázné?
M. Perníček jako údajný předseda předsednictva uzavřel nájemní smlouvu s účetní firmou o
pronájmu kanceláře v Praze za měsíční nájemné téměř 12 000 Kč. Přitom svaz má ve svém sídle
v Písku bezplatně k dispozici kancelář v areálu zemského hřebčince. Tedy opět zcela zbytečně
vytvořený náklad pro SCHČT v řádu desítek tisíc Kč. Takto tedy hospodařili ti, kteří již dávno neměli
žádnou legitimaci k nakládání s prostředky svazu. Není to nehorázné?
Díky tomuto zcela protiprávnímu a především nemorálnímu jednání členů bývalého vedení, které
navenek vytvářelo obraz jakéhosi dvojvládí v SCHČT, rozhodlo se ministerstvo zemědělství nepřiznat
svazu dotace za rok 2017. Tím jednak došlo k poškození stovek chovatelů, jednak to existenčně
ohrožuje svaz jako celek.
Proti rozhodnutí ministerstva jsem podal žádost o přezkum, kde jsem z právního hlediska rozporoval
toto rozhodnutí. Mám informace, že rozkladová komise ministra tuto žádost přijala. Uznala tedy tyto
argumenty za vážné a byla zde naděje, že chovatelé dotační peníze dostanou zpětně za rok 2017.
Do této slibně se vyvíjející situace však zcela katastrofálně zasáhl zaměstnanec svazu ing. Holík, kdy
v lednu podal insolvenční návrh na svého zaměstnavatele. Tím zhatil veškeré úsilí vedení svazu o
získání dotací pro chovatele, protože stát nemůže dát dotační prostředky do subjektu ohroženého
insolvencí. Tedy byla zde reálná naděje na získání dotací za rok 2017 a již běžel dotační nárok roku
2018. O tyto prostředky v řádu mnoha milionů korun díky kroku ing. Holíka chovatelé zřejmě přijdou.
Ohrozí to chovatelské akce a i plnění úkolů SCHČT jako uznaného chovatelského sdružení a ve svém
důsledku také svaz jako celek.

A přitom SCHČT ing. Holíkovi nic nedluží. Pouze mu byla pozastavena výplata cestovních náhrad za
měsíc listopad, kterou si vykázal ve výši přes 60 000 Kč. O pozastavení této výplaty byl informován se
žádostí o doložení tohoto nároku, co neučinil. Podal však insolvenční návrh, přestože se jedná o
pracovněprávní záležitost. A pro ochranu nároků z pracovních smluv je zde rozsáhlé pracovněprávní
zákonodárství. Nikoliv instrumenty insolvenčního práva, které jsou určeny především k ochraně
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedná se tedy jednoznačně o šikanózní insolvenční návrh. Není
zde žádný věřitel, který by měl vůči SCHČT přisouzenou pohledávku.
Nyní se však insolvenční řízení potáhne minimálně půl roku, a tím budou pro SCHČT uzavřeny dotační
nároky, které by byly již v průběhu roku uspokojovány. Chovatelé tak mohou „poděkovat“ nejen
bývalému vedení svazu, díky jehož nehoráznosti přišli o dotace za rok 2017, ale i ing. Holíkovi, díky
němuž zřejmě přijdou i o dotace za letošní rok. Mnohé to však jistě nepřekvapuje, protože ing. Holíka
znají z jeho neslavného působení v Equiservis konsulent, s.r.o.
Tedy vidíme, že situace SCHČT není dobrá. A to především proto, že někteří chtějí mít i nadále na
úkor svazu den bohatší králů. Působí jako organizovaná skupina, jejíž skutečné cíle se nedávno
vyjevily. Dostat SCHČT do insolvence, založit si vlastní spolek (což se již stalo) a získat statut uznaného
chovatelského sdružení pro vedení plemenné knihy ČT, a s tím spojené dotace. Není to nehorázné?
Jestli v tomto úsilí uspějí, o tom pochybuji. Pro SCHČT je však tato situace tragická.
Největší tragédií nastalé situace je však fakt, že se takto ničí letité dobré mezilidské vztahy mezi
chovateli. Je známo, že ve válce prohrávají všichni. A první obětí každé války je pravda.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
předseda SCHČT

