V Písku, dne 23.1.2017
Vážení bývalí členové předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.,
tj.Miloslave Perníčku, Jaroslave Rédle, Michaelo Kubištová, Václavo Boušková, Ing.Hano
Civišová, Františku Srnci, a členové SCHČT Ing.Ladislave Krulichu, Ing.Barbaro Hassová a
MVDr.Františku Horníku,
obracíme se na Vás zcela záměrně touto nezvyklou formou v souvislosti se situací v
největším chovatelském svazu koní v České republice, která je dle našeho názoru již
zcela neúnosná.
Pro nezúčastněné, nebo jednostranně informované, čtenáře tohoto dopisu si stručně
dovolujeme připomenout fakta:
 v první polovině loňského roku řádně proběhly volby do předsednictva SCHČT;
 členové bývalého předsednictva tyto volby napadli dvěma žalobami, podali návrh
na předběžné opatření, které nebylo vydáno;
 nově zvolení členové předsednictva byli po předložení všech potřebných dokladů
zapsáni krajským soudem v Českých Budějovicích jako statutární orgán SCHČT
do spolkového rejstříku;
 nově zvolený předseda SCHČT, MVDr.Zdeněk Vítů, z této funkce odstoupil, ale
zbývajících pět členů nového předsednictva zvolilo ze svého středu pana
Ing.Rostislava Zicha a pověřilo ho vedením svazu a jednáním jménem SCHČT, jak
v takovéto situaci vyžadují dosud platné stanovy SCHČT;
 členové bývalého předsednictva, kteří byli zvoleni i do předsednictva nového,
jmenovitě Karel Růžička st., MVDr.Josef Lysák a Josef Kincl st., odmítli
spolupracovat s novým předsednictvem;
Situace v SCHČT je nyní taková, že vy, členové bývalého předsednictva, jste svolali
shromáždění členů SCHČT do Jihlavy, v jeden den jste uspořádali oblastní, územní
schůze i konferenci SCHČT, a to i přesto, že tato akce nebyla svolána členy nového
předsednictva (naopak byla jimi veřejně zrušena), a tato Vámi svolaná akce není
podložena žádným právním předpisem, a dokonce ani stanovami SCHČT, za jejichž
zněním stojíte právě vy! Na této akci jste se nechali „znovuzvolit“ do čela SCHČT – jak
tvrdíte 189 členy SCHČT, ale již veřejnosti nepřiblížíte skutečnost, že z tohoto čísla bylo
přítomno pouze cca 65 členů fyzicky (včetně vás a vašich rodinných příslušníků, členů
svazu) a zbytek byl podložen plnými mocemi, k jejichž uznání postačí znát datum
narození člena SCHČT a není potřeba jeho notářsky ověřený podpis. Je nutno k této
skutečnosti ještě cokoli dodávat? Ano, vlastně ano – důležitá je skutečnost, že SCHČT
sdružuje 702 řádných členů!!!!
Rozhodčí komise SCHČT výše uvedené shromáždění v Jihlavě prohlásila též za neplatné!
Z tohoto shromáždění členů jste dosud nezveřejnili prezenční listinu ani zápis, pouze ho
předkládáte na různé instituce.
A vy všichni přesto dosud disponujete s prostředky SCHČT!!!! Byli jste několikrát
oficiálně vyzváni členy nového předsednictva k předání veškeré agendy svazu a dosud
se tak nestalo. Naopak děláte vše pro to, abyste zdiskreditovali členy nového
předsednictva v očích chovatelů českého teplokrevníka i široké veřejnosti.
Ale kde je dodržování zákona a Stanov SCHČT? Smiřte se s tím, že jste již nebyli zvoleni
do čela SCHČT, další volební období máte všichni znovu šanci.

Paradoxně nyní členové nového předsednictva tím, že jsou zapsáni ve spolkovém
rejstříku, zodpovídají za veškeré činnosti vykonávané fyzicky členy bývalého
předsednictva, bez jakékoli možnosti jejich kontroly!!!! Vy, členové bývalého
předsednictva, jste zablokovali účet SCHČT, odklonili jste poštovní zásilky adresované
na adresu SCHČT, ovládáte webové stránky (silný manipulační prostředek s chovateli),
e-mailovou poštu, nepředali jste žádná hesla k interním programům svazu a vše jste
podložili nepravdivými a zcela zavádějícími podklady. Ing. B.Králová, bývalá tajemnice
SCHČT, která odmítla spolupracovat s novým předsednictvem, obdržela od nového
předsednictva výpověď z pracovního poměru, a stále komunikuje se všemi úřady na
základě plné moci, kterou jí podepsal pan Karel Růžička, bez jakéhokoli souhlasu
předsednictva!!!!
Vrcholem všeho je odcizení téměř celé účetní agendy SCHČT, počítačů a techniky z místa
sídla firmy za asistence Ing.Barbory Králové, zaměstnankyně Policie ČR!!!! Navíc s
uvedením lživých důvodů stěhování věcí. Účetní SCHČT sama přestala docházet na své
pracoviště a panem Růžičkou bylo sděleno, že si vybírá řádnou dovolenou!!!!
Členové nového předsednictva s častou pomocí svého právního zástupce komunikují s
jednotlivými úřady a jen pomalu a postupně objasňují zcela záměrně a neoprávněně
rozvířené a silně ovlivněné situace.
Je toto soukromý svaz chovatelů koní nebo stále ještě Uznané chovatelské sdružení pro
plemeno český teplokrevník, které sdružuje přes 700 členů a dle dosud platných stanov
„zabezpečuje společné zájmy chovatelů koní...“ a „vykonává a organizuje další činnosti
dle potřeb a zájmů svých členů“? Hlas členů se již nebere v potaz? Pan Karel Růžička
může jednat svévolně a zcela schizofrenně, kdy na jednu stranu žaluje Svaz chovatelů ČT
a na druhé straně vystupuje jako jeho řádný místopředseda a jedná jeho jménem, ale
evidentně ne ve prospěch chovatelů, jejichž důvěru původně získal? Bývalí členové
předsednictva, přiznejte sobě i chovatelům, že nyní dle zákona do rozhodnutí soudu řídí
svaz nově zvolení členové předsednictva SCHČT a přiznejte členům SCHČT, kolik jste již
finančních prostředků ze SCHČT neoprávněně vynaložili na hájení čistě svých pozic a
osobních zájmů!!!
Myslíme si, že je důležité informovat chovatelskou veřejnost o tom, že na vás všechny
(členy bývalého předsednictva i neoprávněně zvolené členy „nového“ předsednictva)
společně s Ing.B.Královou bylo podáno oznámení pro podezření ze spáchání trestných
činů zpronevěry, dotačního podvodu, porušení povinnosti při správě cizího majetku a
krádeže.
My, níže podepsaní, souhlasíme plně se zněním výše uvedeného dopisu:





Členové předsednictva SCHČT (Ing.Rostislav Zich, Ing.Jana Kreidlová, Ing.Jaroslav
Malý, Jan Chýle, Zdeněk Hrnčíř)
Členové kontrolní komise SCHČT - JUDr.Čeněk Šrubař, Ing.Leopold Jelínek, Václav
Bohdaský
Člen rozhodčí komise SCHČT – Iveta Cepková
Garanti jednotlivých oblastí v rámci SCHČT – Zdeněk Babor, Luboš Kozák, Petra
Vraná, Ing.Petr Rydval, Ing.Otakar Vondrouš

Chovatelé koní ČT:
 Rudolf Skřivan, Litomyšl
 Jiří Cipra, Pilníkov
 Alois Starosta, Praha
 Ing.Lucie Starostová, Praha
 Mgr.Petra Svobodová, Úpořiny
 Zuzana Bártová, Žďár u Ústí n.L.
 Miloš Slezák, Velké Meziříčí
 Petr Kříž, Hrbov
 Hana Křížová, Hrbov
 Jiří Hanč, Slaný–Kvíc
 Václav Maroušek, Mirovice
 Ing.Eva Mentlíková, Plzeň
 Lubomír Pinkava, Stará Ves nad Ondřejnicí
 Jan Míček, Nové Dvory-Kamenec
 Anna Reinbergerová,
 Petr Vančura, Slatiny
 JŠ Valdštejnská obora s.r.o. (jednatel Petr Vančura)
 Ing.Pavlína Bůžková, Farma Ptýrov
 Miriam Záveská, Slatiny
 Ing.Jiří Mayer, Farma Ohrazenice s.r.o.
 Mgr.Kateřina Hanušová, Farma Ohrazenice s.r.o.
 Stanislav Drápal, Křenovice
 Jiří Hanč, Slaný
 Petr Pos, Lipka
 Miluše Vaňková, Libějovice
 Martina Kůstková, Plzeň
 Ing.Jan Šíma, Cheb
 Ing.Marcela Šímová, Cheb
 MVDr.Zdeněk Vítů, Pelhřimov
 Jaroslav Štětina, Zvíkov
 Vlastimil Starý, Malonty
 Ing.Jan Černý, Přelouč
 Jaroslav Adamec, Petrovice
 Josef Dobeš, Šemíkovice
 Jaroslav a Radka Domkářovi, Moravský Krumlov
 Josef Jermář, Borovice
 Ing.Radka Sehnalová, Hnanice
 Ing.Luboš Vondráček, Praha
 Jiří a Zuzana Pecháčkovi, Praha
Ostatní chovatelé koní:
 Ing.Jan Navrátil, CSc., Panenské Břežany – Svaz chovatelů Shagya-araba

