
Vážená paní Motyginová,  
přestaňte už konečně lidem LHÁT!!!!!! 
Je neskutečné, co jste schopna udělat pro větší sledovanost a zvýšení prodeje časopisu, pro který 
pracujete.  
Předně není pravdou, že žaloby byly podstoupeny ke krajskému soudu v Českých Budějovicích, jak 
uvádíte v tištěné verzi časopisu. Je více než neprofesionální používat neověřené informace. Ohledně 
vašeho příspěvku „Předsednictvo zapsané do spolkového rejstříku“ na webu Jezdectví mám 
následující připomínky: 

1. Mýlíte se v tom, že orgány zapsané ve spolkovém rejstříku jsou právoplatně zvolenými orgány 
a jenom ty jsou oprávněny mluvit a jednat jménem svazu. V následujících bodech Vás 
z toho vyvedu. „Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po 
dobu nepřítomnosti předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej 
místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz 
pověřený člen předsednictva.“ Takto hovoří stanovy svazu SCHČT (a myslím si, že byste je 
už za tu dobu mohla mít dobře nastudované). Takže pokud je mi známo, tak pan 
místopředseda svazu Karel Růžička svoji funkci vykonává nadále, vykonávat ji může a 
vykonávat ji musí, což je dostatečně doloženo doposud řádným a bezchybným chodem svazu 
(čeho si Vy a časopis Jezdectví, vůbec ale vůbec nevšímáte). Takže mám za to, že je jediným 
statutárním orgánem jednajícím za svaz pan Karel Růžička. A pan ing. Zich pouze využil 
situace a neoprávněně jedná. Toto ve mně jen umocňuje podezření, že zápis byl opět podán 
neoprávněnou osobou, resp. osobou, která nemá oprávnění jednat za Svaz chovatelů 
českého teplokrevníka. A doufám, že v tomto pan Růžička udělal patřičné kroky. 

2. K rejstříkovému soudu byly předloženy zcela zavádějící dokumenty, o tom svědčí, i to že 
návrh byl podán 27.7.2016 a neustále se vracel na základě doplnění požadovaných 
dokumentů, protože kdyby rejstř. soud měl ve věci jasno, asi by zápis provedl do 5 dnů po 
ukončení konference dne 26.9.2016. V této záležitosti také spatřuji značné pochybnosti o 
regulérnosti a mám jisté obavy, zda nedošlo ke spáchání trestného činu podvodu. 

3. Je velice zvláštní, že soud zapsal jako předsedu svazu pana MVDr. Vítů, který dne 14.7.2016 
podal rezignaci, předložil ji do rukou pana Růžičky s vlastnoručním podpisem, zápis do 
spolkového rejstříku nabyl právní moci 7.10.2016 a to už lhůta dle § 160 OZ panu MVDr. Vítů 
skončila dne 14. 9. 2016 (ostatně o ní  se také zmiňujete ve svých článcích). 

4. Jestliže pan JUDr. Staněk chce dodržovat stanovy svazu z roku 2015 a považuje je za platné, 
tak pak, ať předloží usnesení z jakékoliv konference SCHČT, kde pan ing. Zich, p. Chýle, p. 
Malý, p. Hrnčíř jsou schváleni konferencí (tedy nejvyšším orgánem svazu) za členy 
zmiňovaného předsednictva. Toto by měl právně vzdělaný člověk uznat, že jistá pravidla by se 
měla dodržovat. 

5. K tvrzení pana JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, Csc. o neplatnosti shromáždění členské základny 
svolané Karlem Růžičkou, musím dodat následující informace: dne 11.10.2016 opětovně 
došlo ke společnému jednání, kde se ke svolání shromáždění připojil i pan ing. R. Zich, takže 
pro shromáždění se na tomto jednání usnesli 3 členové, 2 členové byli proti a jeden se zdržel. 
  
Dovolte mi položit otázku. Jak si vysvětlujete fakt, že nově zapsaní lidé nedali na vědomí 
dlouhodobě zapsaným členům předsednictva (K. Růžičkovi, MVDr. J. Lysákovi, J. Kinclovi), 
že podali návrh na zápis do spolkového rejstříku? Čekali 15 dnů, než uplyne lhůta pro 
odvolání, aby se náhodou nemohli odvolat. Takto by se měli chovat budoucí členové a 
představitelé největšího chovatelského svazu v ČR? Za sebe říkám HANBA. 
Jsem velice ráda, že SCHČT nejsme my nebo oni, ale jsou to řádní a ostatní členové spolku, 
kteří mají možnost rozhodnout o budoucnosti svazu pomocí svolaného SHROMÁŽDĚNÍ 
ČLENSKÉ ZÁKLADNY SCHČT. A já chci věřit, že této možnosti plně využijí.  
Neztotožňuji se s názorem, že váš časopis podává informace objektivní a nezkreslené. A když 
už Vaše svědomí zůstává klidné, paní Motyginová, tak by přinejmenším bylo na místě se za 
Vaše nepravdy všem lidem omluvit. A snažně Vás žádám, přestaňte již s klamavou politikou a 
věnujte svůj čas a úsilí například chovatelským akcím, které pořádá SCHČT. 

                                                                                                        S pozdravem Boušková 
  

P.S.: Doufám, že dodržíte svého slova (i když velice pochybuji) ohledně uveřejnění jakéhokoliv mého 
příspěvku na vašem webu. 
 


