
          Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
IČ 60161370

  Pravdivé informace o soudních řízeních

Vzhledem k tomu,  že  bývalé  vedení  SCHČT,  pod kuratelou  expředsedy  Miloslava
Perníčka, neustále zveřejňuje dezinformace o probíhajících soudních řízeních a jejich
výsledcích,  dovolujeme  si  členům  SCHČT  předložit  stručný  sumář  probíhajících
sporů, kde již soudy vydali nějaké rozhodnutí:

1) Rejstříkový soud  v ČB zapsal výsledky celostátní konference z Humpolce ze
dne 29.6.2016 do spolkového rejstříku. Odvolání bývalého předsednictva bylo
odmítnuto a zápis je tak pravomocný,

2) Vrchní  soud  v Praze  změnil  rozhodnutí  Krajského  soudu  v ČB  o  podání
p. Růžičky do spolkového rejstříku tak, že došlo pouze k výmazu zápisu Dr.
Vítů, který odstoupil z pozice předsedy SCHČT, z rejstříku, ale ostatní návrhy
zamítnul.  Navíc rozhodl, že za SCHČT je oprávněn jednat Ing. Zich, jako
pověřený člen předsednictva. Rozhodnutí je pravomocné,

3) Rejstříkový soud v ČB odmítl zapsat do rejstříku výsledky konference v Jihlavě
ze dne 7.12.2016, která byla svolána p. Růžičkou, pro její rozpor se stanovami a
zákonem.  Rozhodnutí  není  pravomocné,  protože  se  bývalé  předsednictvo
odvolalo,

4) Krajský  soud  v ČB  rozhodl  o  neplatnosti  Územní  schůze  Čechy  ve
Zduchovicích. Rozhodnutí dosud nebylo písemně doručeno, natož, aby bylo
pravomocné.  Předsednictvo  SCHČT  se  na  svém  zasedání  dne  23.3.2017
dohodlo na podání odvolání proti tomuto rozhodnutí pro jeho zřejmý rozpor se
zákonem. Pravomocný výsledek sporu bývalého předsednictva se SCHČT se
tak dá očekávat na podzim tohoto roku. Absurdním výsledkem sporu, v případě
úspěchu  žaloby  bývalého  předsednictva,  by  byla  neplatnost  konference
v Humpolci 29.6.2016 (tu bývalé předsednictvo rovněž napadlo žalobou, která
však dosud nebyla soudem projednána), což by znamenalo, že p. Růžička nebyl
zvolen  místopředsedou  SCHČT  a  nemá  žádné  oprávnění  jménem  SCHČT
jednat.  A  zde  škody  způsobené  činností  „místopředsedy“  K.Růžičky  se
vyšplhají do statisíců. Jedinými řádně zvolenými členy předsednictva by pak
byli pánové Ing.Zich, J.Kincl a MVDr.Lysák a bylo by tedy nutné svolat nové
územní schůze a konferenci pro dovolbu předsednictva. 

S ohledem  na  komplikovanost  celé  záležitosti  a  skutečnost,  že  situace  neprospívá
zejména  členům  SCHČT,  tedy  chovatelům  plemene  český  teplokrevník,  se
předsednictvo SCHČT pokouší uzavřít  dohodu s bývalým předsednictvem, která by
vedla k ukončení sporů a navrácení se k plné práci SCHČT ve prospěch jeho členů. 
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Návrh bývalého předsednictva,  aby výsledkem kompromisu bylo převzetí  výsledků
konference v Jihlavě ze dne 7.12.2016, která proběhla zcela v rozporu se stanovami a
zákonem za  přímé fyzické účasti  pouhých 60 členů SCHČT, je  pro předsednictvo
samozřejmě zcela nepřijatelný.

Současné předsednictvo SCHČT proto dnes nabídlo bývalým členům předsednictva
řešení,  podle  kterého  by  na  obou  mimořádných  územních  členských  schůzích,
konaných v jeden den za účasti právních zástupců (JUDr.Veselý na ÚČS Morava a
Mgr.Chamrád na ÚČS Čechy) a členů kontrolní komise, ve stejnou hodinu VŠICHNI
členové  předsednictva  (Ing.Zich,  MVDr.Lysák,  K.Růžička  st.,  J.Kincl  st.,
Ing.Kreidlová, Ing.Malý, Z.Hrnčíř, J.Chýle) předali rezignaci a byli by zvoleni noví
členové  předsednictva  SCHČT  společně  s  návrhy  na  předsedu,  místopředsedu  a
9.člena předsednictva, jejichž volba by proběhla na mimořádné celostátní konferenci.
Na  odpověď  na  tento  kompromisní  návrh,  který  by  umožnil  zcela  novou  volbu
předsednictva  v rámci  připravovaných  mimořádných  územních  členských  schůzí  a
mimořádné konference, v tuto chvíli předsednictvo čeká.

V Písku, dne 24.3.2017

za SCHČT z.s.

Ing.Rostislav Zich – pověřený člen předsednictva
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