
MILOSLAV PERNÍČEK 

Heroutice 1 

 257 56 Neveklov 

V Písku dne 24.05.16 

Věc: Výzva k předání  

 

Vážený pane, 

Jak je Vám jistě známo, došlo ke dni 12.04.2016 k zániku Vaší funkce předsedy 

předsednictva zapsaného spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., IČ 601 

61 370, sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek. Stejně tak 

Vám je jistě známo, že na územních schůzích spolku bylo zvoleno osm z devíti členů 

nově složeného předsednictva a předsednictvo tak již je usnášeníschopné. 

Dále mi dovolte, abych Vás informoval, že dne 17.05.2016 zasedlo předsednictvo 

spolku a do doby zvolení předsedy a místopředsedy spolku konferencí, jsem byl 

zvolen pověřeným členem předsednictva, který jedná jménem spolku. 

Z důvodu zajištění řádného chodu spolku je nutné, aby bývalí členové předsednictva, 

mezi něž patříte, předali stávajícím členům předsednictva následující podklady: 

– soupis majetku svazu; 

– soupis bankovních účtů, přístupy do internetového bankovnictví; 

– přístupové heslo potřebné ke spravování internetových stránek svazu; 

– soupis majetku, které má bývalé předsednictvo od svazu (počítače a podobně). 

Tímto Vás tedy vyzývám k společnému jednání, které se uskuteční dne 02.06.2016 od 

9 h. v kanceláři SCHČT v Písku, na kterém dojde k předání výše uvedených 

podkladů a listin. 

Pevně věřím, že k předání všech podkladů z Vaší strany dojde dobrovolně a řádně, a 

nebudete se mu jakkoliv bránit. 



Pro případ, že by můj výše uvedený předpoklad byl mylný a nedošlo by tak z Vaší 

strany k dobrovolnému a řádnému předání podkladů souvisejících s výkonem funkce 

člena předsednictva, dovoluji si Vás tímto upozornit na právní následky takového 

jednání. V prvé řadě Vás upozorňuji, že pokud by z důvodu prodlení s řádným a 

úplným předáním požadovaných podkladů a listin vznikla svazu škoda, bylo by naší 

povinností, co by statutárního orgánu svazu, tuto škodu po těch, co jí způsobily, 

vymáhat. Dále Vás upozorňuji na možnost spáchání trestného činu – přečinu 

zpronevěry dle § 206 odst. 1 trestního zákoníku, podle kterého: „Kdo si přisvojí cizí 

věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci“, a dále možnost spáchání trestného činu – přečinu porušení povinnosti při správě 

cizího majetku dle § 220 odst. 1 trestního zákoníku, podle kterého: „Kdo poruší podle 

zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 

majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti“.  

S ohledem na skutečnosti výše uvedené Vás tímto vyzývám, abyste se v uvedeném 

termínu dostavil k předání listin a podkladů a tyto řádně předal nově zvoleným členům 

předsednictva. V opačném případě budeme nuceni požádat o asistenci k předání 

orgány činné v trestním řízení. 

 

S pozdravem 

 

 

MVDr. Zdeněk Vítů 

Pověřený člen předsednictva  

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. 

 


