
TlsKovÉ pRoHlÁšrruí

generálního ředitele akciové společnosti NEOGRAPH, a.s. (dále jen ,,NEOGRAPH"), JUDr. Vladimíra

Sitty, MBA, dodavatele jízdenek a jízdních dokladŮ pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová

společnost (dále jen ,DP").

V posledních týdnech, zejména však po medializované kauze výkupu falešných jízdenek DP

a odvysíláním pořadu Reportéři Čt, došlo ktomu, že někteří dotčení aktéři začali vydávat různá

prohlášení, podávat trestní oznámení a žaloby vtakovém rozsahu, že celá kauza se stává, zejména

pro veřejnost, značně nepřehlednou, a vznikají pochybnosti, jež vážně poškozují kredit společnosti

NEoGRApH, Jako generální ředitel, místopředseda představenstva a akcionář proto poprvé k celé

záležitosti sděluji následující"

Spo|ečnost NEOGRAPH ie respektovanÝm vÝrobcem speciálních ceninovÝch papírŮ ve více než

osmdesáti zemích světa.

Jízdenkv a iízdní dokladv pro DP tvoří 1.3% roční vÝrobní kapacitv. Z výrobního pohledu tedy

naprosto zanedbatelná zakázka. Přesto jsme o tuto zakázku více jak deset let usilovali. Bohužel,

celých deset let nás zaměstnanci DP velmi přezíravě odháněli. Jak se ukázalo, neby|o celá léta v silách

společnosti NEOGRAPH přetnout spojenectví zainteresovaných lidí z DP s malou tiskárnou u

Mnichova v Německu, odkud se jízdenky do Prahy vozily. A asi nejen jízdenky ...

V létě roku 2OO7 oznámil předseda představenstva společnosti NEOGRAPH, lng. Jan Janků, na poradě

obchodního oddělení, že se můžeme dostat kjízdenkám DP. Současně nám ale tlumočil nutnou

a nezbytnou podmínku DP, totiž, že obchodní vztah mezi námi a DP bude zajišťovat

zprostředkovatelská společnost, která si za toto zprostředkování bude fakturovat dohodnutou

odměnu. A tak se velmi brzy objevil na scéně JUDr. Kmeť a společnost Cokeville Assets z Panenských

ostrovů. Zprostředkovatelské schopnosti dvojice Kmeť - Janků se ukázaly velmi brzy tak velké, že

vedení DP prostřednictvím svého generálního ředitele lng. Dvořáka se skutečně rozhodlo nakupovat

jízdenky a jízdní doklady od české společnosti NEOGRAPH. Troiice Kmeť, JankŮ. Dvořák podepsala

které oro t
kancelář pracuiící pro DP. Výroba jízdenek začala... Smlouvy obsahují řadu kuriozit, Mimo jiné podpis

lng. Dvořáka pod čtyřletou výpovědní lhůtou! Je na akcionáři DP, zda vtom bude raději spatřovat

hloupost před spekulacísvého vrcholového manažera. Smlouvy jsou datem svého vzniku od sebe 4

měsíce, jsou tvořeny pro tři subjekty (NEOGRAPH, Cokeville Assets a DP), avšak obsahujínejen stejná

slovní spojení, ale dokonce i stejné celé věty. Tato skutečnost jednoznačně dokládá, že zde vzniklo

účelové spojení, které koordinovalo tvorbu obchodních vztahů, a to za zcela zásadní podpory

citované advokátní kanceláře, Ostatně zprostředkovatelská společnost, Cokeville Assets, resp. její

organizační složka v ČR, sídlí na totožné adrese jako advokátní kancelář Šachta and Partners, a

statutární orgán Cokeville Assets, JUDr. Kmeť, je personálně propojen se společnostmi, v nichž jako

společníci, případně jako statutární orgány, vystupují advokáti - společníci Šachta and Partners.

Tvorba ceny jízdenek, kterou monopolně ve svých rukou držel pouze lng. Janků, pak umožnila za

součinnosti lng, Dvořáka a tng. Štiky z DP transfer desítek milionů korun na účet jeho přítele JUDr.

Kmetě na Panenské ostrovy.



Vědom si svých tvrzení v této tiskové zprávě a na základě rozhovoru s primátorem hlavního města

prahy doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., oznamuji veřejnosti i akcionáři Dopravního podniku

hl. m. Prahy, následující:

- realizací ,,Rámcové smlouvy o díto na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobkŮ", kterou

dne 77. 7. 2008 spolupodepsol lng. Dvořók a lng. Janků, byl DP do dnešních dnŮ připraven o desítky

milionů korun (Kč) za úhradu předražených jízdenek,

- není pravda, jak tvrdil tng. Dvořák ve svých veřejných vystoupeních, že cena jízdenky odpovídá

stupni ochrany a množství ochranných prvků. tako generální ředitel společnosti, která jízdenky

vyrábí, s plnou odpovědností prohlašuji, že cena jednoho kusu jízdenky je předražena o provizi

společnosti Cokeville Assets. Tedy v řádu desítek milionů korun od roku 2008.

- vyzývám stqtutární orgán DP, abychom joko projev společné vůle dohodou zrušili veškeré dosud

nesplněné závazky plynoucí z citované smlouvy, která DP způsobila škodu v řádu desítek milionŮ

korun a společnosti NEOGRAPH morálníújmu chováním svého předsedy představenstva lng.lankŮ.

- nabízím akcionáři a statutárním orgánům DP, v návaznosti na vyřešení otázek spojených

s dosavadní smlouvou, jakož i zprostředkovatelskou smlouvou, uzovření nové smlouvy, kdy z pozice

generólního ředitele garantuji cenu za jízdenku s rozsahem identických ochranných prvkŮ na téměř

poloviční cenové úrovni, než tomu bylo dosud a současně garantuji neústupnost při implementaci

nepadělatelných ochranných prvků do jízdenek a jízdních dokladů pražského DP.

Samostatnou kapitolou je snaha DP, prezentovaná jejím zaměstnancem Pospíšilem, aby NEOGRAPH

upustil od těch ochranných prvků vjízdenkách, které nebylo možné, jak se před několika měsíci

ukázalo, padělat. Účelová argumentace pana Pospíšila podporující padělání jízdenek je v písemné

podobě k dispozici ve společnosti NEOGRAPH a je zajímavá nejen pro orgány Činné vtrestním řízenÍ,

ale v případě pana Pospíšila i pro některého pražského psychiatra.

Společnost NE9GRAPH se cítí podvedena a morálně poškozena jednáním svého předsedy

představenstva tng. Janků v této kauze. lng. Janků bv| proto požádán, abv ze své funkce odstoupil.

Zároveň se společnost NEOGRAPH distancuje od všech jeho prohlášení, které deklaruje jménem

celé společnosti. Společnost NEOGRAPH a její zaměstnanci nemají nic spoleČného s touto sólovou

akcí lng. Janků a její právníci posuzují rozsah jeho občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

V Praze, dne 2]_, t1-.201,1

generální ředitel

m ístopředseda představenstva

pozn.: všechna mnou uváděná tvrzení jsou podložena písemnými dokumenty uloženými

společnosti NEOGRAPH a svědeckými výpověd'mi zaměstnanců NEOGRAPH.
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