Ing. Ladislava Kryžová
Pražská 142
503 51 Chlumec nad Cidlinou

FytAgro s.r.o.
k rukám : Ing. Monika Nebeská
Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Na vědomí :
Zemědělské družstvo Všestary
k rukám : Ing. Petra Veinhauerová
Rozběřice 18, 503 12 Všestary

Věc : Stanovisko k dopisu ze dne 19. února 2018
Vážená paní Ing. Monika Nebeská,
k Vašemu dopisu ze dne 19. února 2018, doručeného dne 21. února 2018
sděluji, že jediný, kdo neposkytuje součinnost a v rámci běžné
komunikace nekomunikuje, jste Vy.
Důkazy :
1. E-mail ze dne 13. července 2017– potvrdila jste, že dodávka naturálií
proběhne v srpnu 2017.
2. E-mail ze dne 9. října 2017 – urgence dodávky naturálií

3. Telefon 26. října 2017 s p. Ing. Petrou Veinhauerovou – potvrdila, že obilí
bude dodáno za 10 dnů a že se sama ozve. K tomu doplňuji, že ing. Petra
Veinhauerová se svojí profesní erudicí potvrdila, že věděla o špatném stavu
plodin na jaře 2017. Protože již byly předpokládány problémy s FytAgro s.r.o.,
hovor byl monitorovaný a existuje zvuková nahrávka hovoru, kterou je možné
předložit jako důkazní materiál, pokud budeme muset naturálie vymáhat
soudně.
4. Na telefon dne 15. listopadu 2017 Ing. Monika Nebeská reagovala až 23.
listopadu 2017.
5. E-mail ze dne 23. listopadu 2017 : na telefonickou žádost ing. Moniky
Nebeské byla zaslána tabulka v excelu s přehledem naturálií a dohodou
dopravy. Na základě této tabulky bylo dodáno seno.
6. E-mail ze dne 14. prosince 2017 – třetí urgence platby pachtovného.
7. Dopis ze dne 2.ledna 2018 – kde jste uvedla, že žádné naturálie nedlužíte.
Což znamená, že jste přiznala nedodržování pachtovní smlouvy a také
jste přiznala, že jste naturálie nedodala.
Dále je nutno konstatovat, že pachtovní vztah končí Vaší vinou, protože je
zdokladováno, že vůbec nemáte v úmyslu pachtovní smlouvu dodržovat.
Dále je i pro Vás výhodné dodat zbytek naturálií, odevzdat pozemky
propachtovatelům, abyste se nemusela obtěžovat další sezónu platit
pachtovné a dodávat naturálie a podstupovat trestně právní postih, což je
Vaše představa pachtovního vztahu.
Dále je nutno upozornit, že naopak Vy byste měla uhradit škodu (cenu v
místě obvyklou), která vznikla pozdní dodávkou a nedodáním naturálií.

K Vašemu chování, jako pachtýře, je nutno konstatovat, že podle zákona č.
89/2012 Sb. § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a podle zákona č.
40/2009 Sb. § 26 a § 27 jste zatím duševně zdravá, a tedy právně a trestně
odpovědná.

V Chlumci nad Cidlinou
dne 23. února 2018

Ing. Ladislava Kryžová

