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Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly v
Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. měl podnikatelský zájem
pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy
plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Takto je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma používá
srovnatelné praktiky s tzv. podnikateli ŠMEJDY.
Po zadání slova „šmejdi“ na www.youtube.com se zobrazí videa, která
dostatečně informují o dané problematice.
Nekalé podnikatelské praktiky Klamavé jednání tzv. „šmejdů“
Podnikatel uzavře smlouvu, která je běžná a její právní hodnota nijak
nevybočuje z běžné praxe.
Po uzavření a podpisu smlouvy se podnikatel začne chovat jinak a přesně
naopak než před uzavřením.
Smlouva přestane být dodržována a po čase hrubě porušována.
Protistrana přestane komunikovat – nebere telefony, neodpovídá na maily
atd.
Tzv. Šmejd postupuje systémem strategie vyjednávání tzv. plánované negace,
kdy na jakýkoliv argument reaguje NE, bez ohledu na skutečnost a jednání
značně protahuje.
Protahováním zeslabuje protistranu a způsobuje ji např. finanční škody
(čímž se poškozená strana hůře brání). Dále tzv. Šmejd poškozeného
zeslabuje mentálně a snaží se o zeslabování její vytrvalosti. Tzv. Šmejd se
snaží, aby se poškozený přestal bránit.
Tzv. Šmejd vznáší takové argumenty, že neplacení pachtovného není
porušení smlouvy nebo že zákony se dodržovat nemusí že je vše v pořádku.

Psychologicky specifická interpretace skutečnosti určuje jiný způsob
myšlení tzv. mentalizaci.
Psychologie osobnosti :
Potřeba změny, nových a silných zážitků
Pokud je potřeba intenzity podnětů a jejich proměnlivosti neúměrně silná,
projeví se vyhledáváním vzrušení a rizika za každou cenu.
Podobné projevy lze pozorovat u lidí s disociální poruchou osobnosti.
Předpokládaným

biologickým

základem

interindividuální

variability

potřeby nových a silných zážitků jsou výkyvy v dopaminovém metabolizmu
mozku a v hladině enzymu monoaminooxidázy ovlivňující hladinu
serotoninu (na níž závisí pohotovost k aktivitě) a noradrenalinu
(regulujícího celkové nabuzení).
Potřeba vyhýbat se nepříjemnostem a nebezpečí souvisí se vztahem k
potencionálnímu ohrožení, projevuje se zvýšenou opatrností a nedůvěřivostí.
Extrémem jsou jedinci, kteří nepociťují strach a dobře snášejí hrozící
nebezpečí, z čehož vyplývá i jejich sklon k rizikovému chování. Jako by jim
chyběla schopnost posoudit míru nebezpečnosti situace. Takto reagují lidé s
disociální poruchou osobnosti. Biologickým základem jsou výkyvy v
serotoninovém metabolizmu mozku.
Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že podnikatel typu ŠMEJD
potřebuje ke svému podnikání vyšší míru nátlaku k plnění nebo ukončené
obchodního vztahu.
Z dosavadní praxe je dokázáno, že podnikatele tzv. Šmejda může usměrnit
až trestní vyšetřování.
V předchozích případech se prokázalo, že až po nahlášení Policii se věci
teprve začaly řešit.

Např. V případu Tomáš Kryštof Rambousek u Okresního soudu v
Pardubicích byl obžalovaný z podvodu a zpronevěry z roku 2012 a 2013,
kdy se na policii přihlásilo cca 70 klientů cestovní kanceláře.
Předseda JUDr. Milan Špryňar byl značně vyveden z rovnováhy z
Rambouskových odpovědí. Státní zástupkyně JUDr. Jana Šumpichová byla
bezradná při kladení dalších otázek.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze „zablokovat“
půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p.
Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se
vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.
Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht
ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak

je

Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal
pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak
již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí
SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat „zadarmo“ půdu.

Tento dokument byl vypracován v souladu se zápisem mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu NGO – členské schůze konané dne 15. května 2018.

Tento dokument je vypracován v souladu se stanovami NGO hlavou II bod 19 –
vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských
práv, změny legislativy

v souladu s ochranou lidských práv na základě

mezinárodních úmluv a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv.

Tento dokument je vypracován v souladu s jednacím řádem NGO hlavou VI bod 14 –
za účelem změny legislativy budou případy vedeny tak, aby se co nejdříve začalo
upozorňovat na vnitrostátní legislativu, která porušuje mezinárodní úmluvy o
lidských právech a následně bude případ veden tak, aby byly využity metody k
předložení návrhu na změnu zákona na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 1. června 2018

statutární orgán - předsedkyně
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Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas dodání:
Adresát:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Trestní oznámení
580571218
Dodaná Poštovní datová zpráva do vlastních rukou
1. 6. 2018 v 05:16:33
Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ibrudkm
PO
Oprávněná osoba
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ing. Monika Nebeská
Ano

Přílohy:
complet doplnění šmejdi.pdf (85,85 kB)
complet To Sobel nadržování Nebeské.pdf (4,65 MB)
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