
---------- Původní e-mail ---------- 

Od: kreidl.jana@seznam.cz 

Komu: farma@holstyni.cz, farma.hrncir@seznam.cz, zirosi@seznam.cz, janchyle@seznam.cz, 

maly.jarda@seznam.cz, babor.z@seznam.cz, vaclav.bohdasky@seznam.cz, otakar.vondrous@seznam.cz, 

petra.vrana@seznam.cz, rydval.petr@seznam.cz, kozak.lubos@email.cz, andyrein@centrum.cz, 

svobodova@uporiny.cz, ceneksrubar@seznam.cz, martina kůstková <martina.kustkova@seznam.cz> 

Datum: 2. 10. 2017 13:58:21 

Předmět: Fwd: RE: konference SCHČT  

 

Dobrý den všem, 

přeposílám informaci od MZe, náměstek Šír s účastí počítá a konferenci tedy podle mě za zrušenou 

nepovažuje. Máme ovšem další problém, Jihlavský dělnický dům na základě oznámení Ing. Králové, že 

svaz tuto akci nepořádá, uvolněné místo postoupil dalšímu zájemci. Musíme tedy hledat něco jiného v 

Jihlavě!!!!!  

 

JK 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: JuDr. Ing. CSc. Jaroslav Staněk <stanek.dring@seznam.cz> 

Komu: kreidl.jana@seznam.cz 

Datum: 2. 10. 2017 10:45:34 

Předmět: Fwd: RE: konference SCHČT  

 

Dobrý den,  

přeposílám Vám odpověď náměstka Šíra na moje pozvání na konferenci SCHČT dne 6. 10. 2017 a 

související informace. Prosím Vás o rozeslání této zprávy naší skupině. Pro mě z toho vyplývá, že se 

protistrana přece jen možná konference zúčastní, když zjistí, že na ní bude náměstek Šír. Neměli bychom 

proto polevovat v úsilí o získávání plných mocí a agitaci k osobní účastni členů. Považujete-li to za 

potřebné, můžeme se k nastalé situaci ještě tento týden setkat. Já nemohu pouze v úterý 3. 10. 2017. 

S pozdravem 

Staněk 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Šír Jiří <Jiri.Sir@mze.cz> 

Komu: JuDr. Ing. CSc. Jaroslav Staněk <stanek.dring@seznam.cz> 

Datum: 2. 10. 2017 8:45:05 

Předmět: RE: konference SCHČT  

 

Dobrý den. Děkuji Vám za informaci. Prozatím stále s účastí na konferenci počítám.  

 S pozdravem 

 Ing. Jiří Šír 

náměstek ministra  

Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství 

Ministerstvo zemědělství  

Tel. +420 221 812 474 



Od: JuDr. Ing. CSc. Jaroslav Staněk [mailto:stanek.dring@seznam.cz]  

Odesláno: 1. října 2017 21:52 

Komu: Šír Jiří 
Předmět: konference SCHČT 

Vážený pane náměstku, 

zdravím Vás a kontaktuji Vás ohledně Vámi iniciované konference SCHČT, která se bude konat 6. 10. 

2017 v Jihlavě. Zřejmě jste již informován o tom, že p. Růžička, který byl na společné schůzce na 

MZe  dne 2. 8. 2017 pověřen, aby tuto konferenci na základě usnesení předsednictva SCHČT svolal, tuto 

konferenci (a jí předcházející oblastní členské schůze) zrušil (viz informace na www.schct.cz). Toto jeho 

jednání je zcela svévolné nemající oporu v usnesení předsednictva SCHČT. Pan Růžička se sice odvolává 

na usnesení tzv. jihlavského předsednictva z 18. 9. 2017, avšak toto "předsednictvo" odmítl rejstříkový 

soud zapsat do veřejného rejstříku. Bylo zvoleno na "konferenci" konané dne 7. 12. 2016 v Jihlavě. Tuto 

konferenci však rozhodčí komise SCHČT prohlásila za neplatnou včetně všech jejích závěrů, tedy i včetně 

volby tzv. jihlavského předsednictva. Vidíte tedy, že p. Růžička, když se mu to hodí, vystupuje jako 

místopředseda předsednictva zapsaného ve veřejném rejstříku, a když se mu to hodí, jako místopředseda 

tzv. jihlavského předsednictva. Předsednictvo SCHČT proto svým prohlášením uvedeným na 

www.ctsvaz.cz konání konference a oblastních členských schůzí dne 6. 10. 2017 potvrdilo. 

Dovoluji si Vás tímto, vážený pane náměstku, pozvat na konferenci SCHČT konanou dne 6. 10. 2017 od 10 

hod. v Dělnickém domě v Jihlavě. Věřím, že takto konference zvolí nové řídící orgány SCHČT, jak to bylo 

společným záměrem vyjádřeným na schůzce na MZe dne 2. 8. 2017, a tím se ukončí, alespoň ve vztahu k 

MZe, nejednoznačná situace. Samozřejmě, že nelze vyloučit podávání dalších žalob skupinou lidí kolem p. 

Perníčka, ale alespoň směrem k MZe bude vztah SCHČT zcela vyjasněn, což je jedna z hlavních priorit 

současného vedení SCHČT. 

S pozdravem 

JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc. 

předseda SCHČT 

 

http://www.schct.cz/
http://www.ctsvaz.cz/

