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PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT 

Vážení členové SCHČT, chovatelé a příznivci koní plemene ČT, 
  
dne 7.12.2016 nejvyšší orgán SCHČT (Konference) provedl volbu do jednotlivých funkcí předsednictva SCHČT a 
Rady PKČT. Svolání schůze všech orgánů spolku bylo provedeno řádně (písemnou pozvánkou, doporučeně 
každému členovi, v řádném termínu), každý řádný člen se mohl osobně zúčastnit nebo mohl využít plné moci 
k zastupování jinou osobou. Tuto možnost využilo 189 řádných členů SCHČT. Společná schůze proběhla za 
účelem vyřešení stávající krizové situace ve spolku. Celý průběh jednotlivých oblastních členských schůzí, 
územních schůzí a konference byl v souladu se stanovami spolku. Všechna usnesení jsou tedy PLATNÁ. 
Dle § 258 NOZ (č. 89/2012 Sb.) Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se 
stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 
Pokud tato varianta nastane, tak až do přezkoumání rozhodnutí soudem platí presumpce správnosti – to 
znamená, že vydaná usnesení jsou platná a to až do sjednání nápravy úřední cestou.  
 
Z důvodu ukončení zmatečnosti ve vedení spolku, předsednictvo rozhodlo o: 
 

1. Výpovědi paní ing. Novákové, předána dne 20.12.2016, zaměstnanci byla doručena i výzva k předání 
agendy, včetně kanceláře. 

2. Převzetí kanceláře spolku, za účelem uzavření účetního roku 2016, podání silniční daně, a dalších 
náležitostí souvisejících s hospodařením a řádným chodem spolku, které doposud nebyly provedeny. 
V souvislosti s neuposlechnutím výzvy ing. Novákové, jejíž pracovní poměr byl řádně ukončen ve 
zkušební době, byly dne 20.1.2017 za dozoru Policie ČR (přivolané zástupci nově zvoleného 
předsednictva), přemístěny veškeré účetní jednotky do přechodné kanceláře spolku v Praze, kde bude 
provedena nutná účetní a hospodářská uzávěrka spolku za rok 2016, neboť nedodržením povinných 
účetních pravidel se spolek vystavuje sankcím a je důvodně ohrožen na své existenci. Za přítomnosti 
svědků byl vytvořen soupis převzatých věcí, byla pořízena fotodokumentace zbylé agendy. Úkonem byli 
pověřeni: M. Perníček, ing. L. Krulich, Z. Pavelková, ing. B. Králová v roli svědka události. 

3. Podání trestního oznámení na ing. R. Zicha, neboť se dopustil trestných činů dle § 205 Krádež a § 
206 Zpronevěra, když odcizil ze spolkového účtu 40.000,-Kč. Další částky a případná škoda způsobená 
spolku např. nevhodným uzavřením smluv touto osobou bude vyčíslena až po řádném prozkoumání 
účetních dokladů a provedené inventarizaci majetku. 

4. Podání žalob na jednotlivá usnesení z jednání předsednictva, které svolává neoprávněná osoba ing. 
R. Zich a tím zamezení dalších vzniklých nepříslušných usnesení a dalším žalobám. 

5. Podání žaloby na veškerá rozhodnutí rozhodčí komise, která nepostupuje dle zákonných pravidel a 
požadavků. 

6. Přivedení k odpovědnosti členy spolku za svá jednání ing. R. Zicha, ing. J. Kreidlovou, J. Chýleho, 
Z. Hrnčíře, ing. J. Malého, kteří neustále poškozují funkci a řádný chod spolku, uzavírají smlouvy 
s bankovními ústavy (dnes má spolek již 3 bankovní účty, kromě ČSOB i účet u KB a Fio banky), 
neoprávněně uzavírají pracovní i jiné smlouvy, používají razítka spolku a vystupují a jednají za spolek 
na venek, nedodržují povinnosti řádných členů - nejednají v souladu se stanovami a 
usnesením celostátní konference SCHČT ze dne 7.12.2016.  

7. Vyvození důsledků jednání zaměstnance sekretariátu paní ing. Novákové, která neuposlechla 
výzvy předsednictva, odmítla předat klíče od kanceláře a neumožnila přístup do kanceláře účetní spolku 
p. Z. Pavelkové a ostatním řádným členům spolku, naopak poskytovala informace o interních 
záležitostech spolku neoprávněným osobám (Z. Motyginové a ing. P. Hurtíkové), vykonávala činnost 
v neprospěch členů a chovatelů spolku. 

 
Nová pracovní smlouva 
Dne 22.12.2016 opětovně uzavřel pan ing. Zich novou pracovní smlouvu s Ing. Novákovou. Je zřejmé, že tímto 
krokem je reagováno na zrušení pracovního poměru ve zkušební době, čímž pan Zich přiznává oprávnění pana 
Růžičky a pana Perníčka jednat za spolek, resp. pan Zich by nikdy neuzavíral novou pracovní smlouvu s Ing. 
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Novákovou, pokud by nebyl přesvědčen o tom, že původní smlouva neskončila. Proto předsednictvo rozhodlo 
napadnout vznik této nové smlouvy příslušnou žalobou, a to z důvodu: 

a) Ing. Zich není oprávněnou osobou jednat za spolek (minimálně od 07.12.2016); 
b) dle ust. § 164 odst. 3 NOZ a dle Usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo 880/2015. 

Jelikož § 164 odst. 3 o. z. upravuje způsob zastupování právnické osoby s kolektivním statutárním 
orgánem, členem statutárního orgánu při určitém okruhu právních jednání, musí být pověření podle 
označeného ustanovení zapsáno do veřejného rejstříku podle § 25 odst. 1 písm. g) ZVR. Určením 
jednoho konkrétního člena kolektivního statutárního orgánu je postaveno najisto, kdo (který člen 
statutárního orgánu) je oprávněn právnickou osobu zastoupit při pracovněprávních jednáních, tedy při 
uzavření pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich změnách či 
ukončení, jakož i při dalších právních jednáních vůči zaměstnancům. 

Na základě těchto skutečností se má za to, že nová pracovní smlouva ing. Novákové nebyla platně sjednána, 
resp. lze ji považovat za neplatnou a pohlížet na ni jakoby ani nevznikla. Proto uzavření takové smlouvy osobou 
neoprávněnou jednat za spolek v pracovněprávních vztazích lze nazvat nulitním aktem. 
 
Oblastní schůze 2017, svolané ing. R. Zichem 
 
SDĚLENÍ A VÝZVA PŘEDSEDNICTVA SCHČT  
 
 Vážení členové SCHČT berte na vědomí, že: 
 

1. oblastní schůze nesvolává řádně zvolené předsednictvo Konferencí ze dne 7.12.2016 v Jihlavě; 
2. schůze jsou svolány neplatně, neboť z pozvánek nevyplývá, která z oblastních schůzí je svolávána; 
3. samotné pozvánky obsahují dost zásadní chyby, pro které případná usnesení nebudou platná 
4. schůze svolává ing. Zich, tj. osoba, která není jakkoliv oprávněna schůze svolávat a tím spíše po řádně 

provedené volbě předsednictva Konferencí – nejvyšším orgánem spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě; 
5. přiložený vzor plné moci je neplatný a nepoužitelný, neboť není zřejmé, na kterou členskou schůzi se 

vztahuje; 
6. jakékoliv hlasování ve věci změny stanov není možné; 
7. pozvánky nesvolávají náhradní schůze a tudíž v případě, že schůze nebude usnášení schopna, pak tím 

věc končí bez dalšího závěru a musí být postupováno dle § 257 NOZ  Náhradní zasedání členské 
schůze (t.z. další schůze navíc, náklady na cestovné, promarněný čas a ušlý zisk) 

8. veškerá rozhodnutí, usnesení, zápisy z těchto schůzí budou pro neplatnost následně ZRUŠENA popř. 
NAPADENA ŽALOBAMI. 

 
Proto předsednictvo SCHČT vyzývá členy spolku k bojkotu této smyšlené akce, kterou svolává osoba 
neoprávněná a navíc osoba, které neustále poškozuje svaz a vystavuje spolek existenčním problémům, které 
vedou spíše k jeho likvidaci a rozvratu. 
Všichni členové SCHČT, kteří na tom měli zájem a chtěli uklidnit a hlavně vyřešit krizovou situaci ve svazu přijeli 
nebo se nechali zastupovat na společné schůzi v Jihlavě dne 7.12.2016. Všichni měli stejné šance a preference, 
všichni mohli spravedlivě rozhodnout. Nikomu nebylo odepřeno právo volit a být volen a všem byla poskytnuta 
možnost transparentního procesu volby vedoucích orgánů spolku. Na této společné schůzi nejvyšší orgán spolku 
rozhodl, jeho usnesení je nezpochybnitelné a platné. 
Úřadující předsednictvo apeluje na celou členskou základnu, aby v této věci rozumně zvážila případné 
své počiny a nepodléhala nátlaku nekompetentním osobám. 
 
Stávající předsednictvo si ustanovilo následující postup: 

 vytvořit návrh nových stanov spolku 

 svolat oblastní schůze a konferenci za účelem schválení nových stanov spolku 

 na základě schválených stanov konferencí spolku vyvolat nové volby do vedoucích orgánů SCHČT (i ve 
zkráceném funkčním období) 

 
 
  

Za SCHČT předseda spolku Miloslav Perníček 


