Karel Růžička
Bytem: Velké Němčice
V Přerově dne 7.11.2016

Věc: ad. zrušení pověření člena předsednictva

Vážený pane Růžičko,
Tímto si dovoluji reagovat na Váš dopis z 31.10.2016, který jste nazval „zrušení
pověření člena předsednictva“.
V prvé řadě mi dovolte Vás upozornit na skutečnost, že nejste statutárním orgánem
Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s., IČ: 60161370, se sídlem U Hřebčince
479, 397 01 Písek, jak se zřejmě mylně domníváte. Tímto orgánem je předsednictvo
svazu, které mi také pověření udělilo, a které jediné jej také může odejmout. Vy sám,
bez předchozího souhlasu předsednictva, toto pověření odejmout ani zrušit nemůžete.
Další Váš omyl spočívá v tom, že pokud je platně jmenován a do rejstříku spolků
zapsán předseda či místopředseda předsednictva svazu, pak nemůže být nikdo jiný
z členů předsednictva pověřen zastupováním svazu navenek. V tomto směru Vás
odkazuji na str. 5 odstavec prvý stanov a na znění zápisu do rejstříku spolků, podle
kterého za navrhovatele jedná předseda nebo místopředseda, nebo pověřený člen
předsednictva. Zde znovu upozorňuji na skutečnost, že jednání se děje jménem
statutárního orgánu, tedy předsednictva. Pokud byste tedy jednal bez souhlasu nebo
srozumění předsednictva a tímto jednáním byste způsobil svazu škodu, byl byste za ni
plně zodpovědný.
Pokud jde o Vaše tvrzení o tom, že Vám nic nebrání jednat za svaz navenek, tak v prvé
řadě opět poukazuji na výše uvedené konstatování, že nejste statutárním orgánem
svazu a pouze realizujete navenek vůli statutárního orgánu, tedy předsednictva.
Dále upozorňuji na skutečnost, že jste dosud (spolu s pány Kinclem a Lysákem),
nepředložil podklady nutné pro zápis Vaší volby, respektive znovuzvolení členem
předsednictva svazu, do rejstříku spolků a zápis tak dosud nebylo možné provést.
Z tohoto důvodu je v rejstříku spolků stále vedeno, že jste byl zvolen naposledy před
více než čtyřmi lety a v souladu se stanovami svazu by tak Váš mandát zanikl
uplynutím času. Tato skutečnost byla jedním z důvodů mého pověření zastupováním
ze strany statutárního orgánu svazu, když nejste schopen se vůči třetím osobám
prokazovat aktuálním výpisem z rejstříku spolků.

Pokud máte zájem o seznámení se s právními jednáními svazu od doby mého
pověření, nic Vám nebrání zúčastnit se kteréhokoliv jednání předsednictva svazu, kde
Vám jsem schopen jednotlivé listiny poskytnout k nahlédnutí, případně pořídit jejich
kopie.
Z výše uvedených skutečností je tak zřejmé, že nejste osobou oprávněnou zrušit
mé pověření člena předsednictva svazu, jako jeho statutárního orgánu. Dále je
zřejmé, že do doby doložení listin pro zápis Vašeho znovuzvolení do rejstříku
spolku nejste schopen svou účast v předsednictvu prokazovat aktuálním výpisem
z rejstříku spolků. A konečně je zřejmé, že nejste oprávněn samostatně jednat
jménem svazu, bez předchozího souhlasu předsednictva, jako statutárního
orgánu svazu.

S pozdravem

Ing. Rostislav Zich

