Ing. Ladislava Kryžová
Pražská 142, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Ing. Ladislav Kryže – zastoupen na základě plné moci

FytAgro s.r.o.
k rukám : Ing. Monika Nebeská
jednatelka zodpovědná za účetnictví
Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Na vědomí : ZD Všestary
k rukám : p. Jan Bruinsma – místopředseda
představenstva ZD Všestary
zakladatel FytAgro s.r.o.
dle veřejného rejstříku
Rozběřice 18, 503 12 Všestary

Věc : Odpověď na e-mail
Vážená paní jednatelko,
1. Při zakládání FytAgro s.r.o. bylo řečeno, že vůbec nikoho nepotřebujete, a
že : „ Monika udělá všechno... Monika udělá účetnictví....Monika udělá
dotace...“

2. Tento systém trval i při ústním jednání s p. Janem Bruinsmou na ústním
jednání dne 9. dubna 2018, kdy tvrdil, že : „Monika je pro mě
všechno...Monika dělá účetnictví....“
3. Pokud jste si tento systém zavedli, tak ho i dodržujte a přestaňte posílat
vzkazy po e-mailu prostřednictvím druhého jednatele, který účetnictví
nezpracovává.
4. Pokud požadujete údaje uvedené v mailu, tak Vám sdělujeme, že je
podezření, že máte v úmyslu do podkladů pro účetnictví zanést falešné
podklady a při Vaší profesní erudici naprosto úmyslně.
5. Do podkladů pro účetnictví nemůžete zanášet výdaj na platbu nájemného
za Oktaviánov pokud tato smlouva již neexistuje, protože jste ji sama
vypověděla s de facto okamžitou platností.
6. Dále do podkladů pro účetnictví nemůžete zanášet dodávku naturálií,
pokud jsou pachtovní smlouvy již vypovězeny. Pozn. Pouze nedošlo k
přepisu LPIS na SZIF vlivem protiprávního jednání na pracovišti
Hradec Králové a již počínajícím průtahem v řízení na pracovišti v Náchodě
pod vedením ředitele RO Hradec Králové Ing. Aleše Sobela – bývalého
zaměstnance společníka FytAgro s.r.o. - ZD Všestary.
7. Vaším e-mailem jste potvrdila, že protiprávně používáte až
zneužíváte cizí vlastnictví a to jak Oktaviánov, tak i pole.
8. Z hlediska účetnictví požadujeme, abyste platbu za Oktaviánov i pole
jako zaplatili jako náhradu majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

9. Dále jste pšenici pro nás neskladovali, ale drze jste odmítli dopravu.
Pokud p. Jan Bruinsma poslal prostřednictvím druhého jednatele vzkaz :
„Abychom si rozuměli, doprava nebude zadarmo...“ tak vlastníci
Oktaviánova p. Janu Bruinsmovi vzkazují, že : „Abychom si rozuměli ….
když byla doprava zadarmo, byl pronájem Oktaviánova zadarmo....Pokud
doprava zadarmo není …. tak není zadarmo protiprávní používání
Okraviánova a polí...“
10. Nyní mluvíte pouze o pšenici a nemluvíte o senu a slámě, protože víte,
že Vám hrozí trestní stíhání a následný trest odnětí svobody za Vaši
protiprávní činnost a chcete si něco nechat do zálohy, až budete mít zase
problém, že byste předhodili balík sena a tím si chtěli řešit Vaše záležitosti.
Navíc předmětným e-mailem sledujete, abychom nepostřehli právní rozdíl
ve způsobu platby a cílem neaktualizaci LPIS, ale hlavně chcete likvidovat
trestní řízení proti Vám, protože velmi dobře chápete jaká výše trestu
Vám hrozí.
Akorát, že vlastníci půdy nejsou tak omezení jak byste si přála a tyto
manipulace Vám neumožní.
11. Závěrem sdělujeme, že pokud se při zakládání FytAgro s.r.o. zavedlo, že
uděláte všechno a nikoho nepotřebujete a při výpovědi pro porušení
smlouvy jste si zavedla trestněprávní postih, tak v tom pokračujte a
přestaňte posílat vzkazy e-mailem prostřednictvím druhého jednatele a
komunikujte s námi výhradně datovou schránkou.
Platby za protiprávní používání našeho majetku zaplaťte

a zaneste do

účetnictví podle § 2894 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. s tím, že tyto
skutečnosti ohlásíme Finančnímu úřadu.

12. Přehled plateb :
Oktaviánov :
pro rok 2018 : náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve výši 25 000 Kč se splatností do 30.
listopadu 2018.
Pokud byste měli v úmyslu používat Oktaviánov i v roce 2019, tak náhrada
majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. je ve výši 125 000 Kč se splatností do 31. března 2019.
Pole :
pro rok 2018 : náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve výši 15 000 Kč/ha se splatností do
30. listopadu 2018.
Naturálie : 30 q potravinářské pšenice, 4 balíky sena a 4 balíky slámy se
splatností do 30. listopadu 2018.
Pokud byste měli v úmyslu používat pole i v roce 2019, tak náhrada
majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. je ve výši 40 000 Kč/ha se splatností do 30. června 2019.
Naturálie : 30 q potravinářské pšenice, 8 balíků sena a 8 balíků slámy se
splatností do 30. června 2019.

Veškeré platby přijmeme jako náhradu majetkové a nemajetkové újmy
podle § 2894 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., jako sankci za
protiprávní používání majetku a nikoli jako nájem a pachtovné a
současně to ohlásíme Finančnímu úřadu, kdybyste náhodou chtěla
upravovat hospodářské výsledky podle přání Vašeho „holandského“
partnera.

V Chlumci nad Cidlinou
dne 19. listopadu 2018

Ing. Ladislava Kryžová

23. 11. 2018

Datové schránky

Dodejka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas dodání:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Odpověď na e-mail
626294931
Poštovní datová zpráva
Dodaná
23. 11. 2018 v 10:17:15
Ladislava Kryžová, Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
w4rtyrt
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: FytAgro s.r.o., Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ID schránky: n98f638
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ing. Monika Nebeská
Ano

Události zprávy:
23. 11. 2018 v 10:17:15 EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 11. 2018 v 10:17:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwyLDs2MjYyOTQ5MzE7MQ%3D%3D8aea374d&XCSRF=3359006ce5a8524…
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23. 11. 2018

Datové schránky

Dodejka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas dodání:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Odpověď na e-mail
626295691
Poštovní datová zpráva
Dodaná
23. 11. 2018 v 10:18:17
Ladislava Kryžová, Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
w4rtyrt
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ID schránky: ibrudkm
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
p. Jan Bruinsma
Ano

Události zprávy:
23. 11. 2018 v 10:18:17 EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 11. 2018 v 10:18:17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwyLDs2MjYyOTU2OTE7MQ%3D%3D3cca27ca&XCSRF=3359006ce5a8524…
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