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1. Konečným příjemcem provize plynoucí ze smlouvy mezi NEOGRAPH,a.s. (IČ: 25143468) a COKEVILLE 
ASSETS Inc., organizační složka (IČ: 27587801; dále jen „COKEVILLE ASSETS“; zřizovatel: COKEVILLE 
ASSETS Inc., reg. ID: 590046, Britské Panenské ostrovy; dále jen COKEVILLE ASSETS (BVI)) je 
pravděpodobně osoba Ivo Rittig. 

2. Smlouvu mezi subjektem Ivo Rittig a společností COKEVILLE ASSETS (BVI) zajišťovala velmi 
pravděpodobně právní kancelář ŠACHTA & PARTNERS,v.o.s. (IČ: 26770385, dále jen „ŠACHTA & 
PARTNERS“) 

3. Osoba JUDr. Peter Kmeť byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu ke společnosti ŠACHTA & PARTNERS      
a DPP. 

4. Osoba Ing. Jan Janků je v obchodním vztahu ke společnosti ŠACHTA & PARTNERS. 

5. DPP uzavřel smlouvu se společností NEOGRAPH,a.s. s tím, že je zároveň uzavřena 
provizní smlouva mezi společností NEOGRAPH,a.s. a společností COKEVILLE ASSETS. 
Společnost ŠACHTA & PARTNERS, osoba Ing. Ivo Štika (ekonomický náměstek DPP), JUDr. 
Peter Kmeť, Ing. Jan Janků a Mgr. Marek Stubley jednali velmi pravděpodobně ve shodě 
při přípravě smluvních vztahů mezi DPP, NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS. Ze 
získaných informací lze vyslovit domněnku, že účastníkům bylo známo, že 
zprostředkovatelská smlouva je uzavírána za účelem vyvedení finančních prostředků z 
DPP.  

DPP = Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost (IČ: 00005886) 
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A. Toto tvrzení dokládá smlouva uzavřená mezi COKEVILLE ASSETS (BVI) a osobou Ivo Rittig 
(viz Příloha č. 1.1 a 1.2) a zároveň žádost o úhradu ve prospěch osoby Ivo Rittig (viz 
Příloha č. 1.3). 

B. Je pravděpodobné, společnost COKEVILLE ASSETS (BVI) slouží osobě Ivo Rittig jako zdroj 
legálních příjmů, přičemž je zřejmé z předmětu plnění a souvisejících ustanovení, že 
plnění ze strany poskytovatele, tedy osoby Ivo Rittig nemusí být vůbec žádné (viz 
odstavec 3.2 konzultační smlouvy – Příloha č. 1.4).   

C. Ze získaných poznatků lze vyslovit domněnku, že v období 01/2007 až 02/2008 byla z 
účtu společnosti COKEVILLE ASSETS (BVI) na účet Ivo Rittig převedena celková částka ve 
výši cca 73 mil. Kč, přičemž je zjevné, že některé úhrady ve prospěch účtu osoby Ivo Rittig 
nemají přímou vazbu na plnění ze smluvního vztahu mezi společností COKEVILLE ASSETS 
(BVI) a NEOGRAPH,a.s. (tento smluvní vztah byl uzavřen dne 10. 8. 2007) – viz Příloha 1.5.  
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Příloha 1.2 
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Příloha 1.3 
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Příloha 1.4 
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Příloha 1.5 
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Toto tvrzení dokládá otisk razítka ŠACHTA & PARTNERS,v.o.s. na smlouvě mezi COKEVILLE 
ASSETS (BVI) a osobou Ivo Rittig (viz Příloha č. 2.1) a zároveň ustanovení 12.3 této smlouvy 
(viz Příloha č. 2.2). 
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Příloha 2.2 
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A. Skutečnost, že osoba JUDr. Peter Kmeť byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu ke společnosti ŠACHTA 
& PARTNERS lze doložit vztahovou mapou (viz Příloha č. 3.1.), ze které je zřejmá společná účast osob 
Mgr. Marek Stubley (právník ŠACHTA & PARTNERS), JUDr. Drahomír Šachta a JUDr. Peter Kmeť v 
právnických osobách (jedná se o cca 65 právnických osob). Z přiložené vztahové mapy vyplývají 
následující skutečnosti:  

• Rittig, Kmeť a Stubley mají nebo měli shodnou účast  ve 2 právnických osobách, 

• Kmeť a Stubley mají nebo měli shodnou účast  ve 58 právnických osobách 

B. Vztahovou mapu je možné rozšířit i o další právníky společnosti ŠACHTA & PARTNERS, např. o osobu 
Mgr. Bc. David Michal nebo Mgr. Karolína Babáková (viz Příloha č. 3.2). Z přiložené vztahové mapy 
vyplývají následující skutečnosti:  

• Kmeť, Michal a Babáková mají nebo měli shodnou účast v 35 právnických osobách, 

• Kmeť a Michal mají nebo měli shodnou účast v 61 právnických osobách, 

• Kmeť a Babáková mají nebo měli shodnou účast v 39 právnických osobách, 

• Michal a Babáková mají nebo měli shodnou účast v 185 právnických osobách. 

C. Zároveň lze tuto skutečnost dokumentovat dopisem, který je uveden v Příloze č. 3.3. 

D. Skutečnost, že je JUDr. Peter Kmeť byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu k DPP dokládá                 
Příloha č. 3.4.   
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Poznámka: Právnické osoby tvoří průsečíky 
jednotlivých úseček. 



Příloha 3.2 

14 8. listopadu 2011  DPP – vyvádění finančních prostředků skupinou osob jednajících ve shodě 



Příloha 3.3 
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Příloha 3.4 
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Toto tvrzení dokládá dopis uvedený v Příloze č. 4.1. 
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Příloha 4.1 
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A. Skutečnost, že podmínkou pro uzavření smlouvy mezi DPP a společností NEOGRAPH,a.s. 
je uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi společností NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE 
ASSETS  prezentoval sám Ing. Jan Janků – viz Příloha č. 5.1 (přepis tvrzení). 

B. Ze získaných informací vyplývá, že vyjednávání o podmínkách smlouvy mezi DPP a 
společností NEOGRAPH,a.s. probíhalo již před samotným podpisem provizní smlouvy 
mezi společností NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS, tedy před datem 10. 8. 2007  a 
před podpisem smlouvy mezi DPP (k podpisu této smlouvy došlo dne 11.1.2008). Z 
dostupných poznatků vyplývá, že osoba Valtr a Janků spolu vzájemně komunikovali ve 
věci smlouvy mezi NEOGRAPH,a.s. a DPP již v lednu 2007. Lze tedy předpokládat, že 
předmět plnění ve smlouvě mezi NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS  je účelový proto, 
aby existoval právní důvod k vyvedení finančních prostředků z DPP.  

C. Informace získané NFPK hovoří o tom, že mezi subjekty Ivo Štika (DPP), Peter Kmeť 
(ŠACHTA & PARTNERS), Jan Janků (NEOGRAPH,a.s.), Mgr. Stubley (ŠACHTA & PARTNERS), 
Mgr. David Michal (ŠACHTA & PARTNERS), Jan Valtr (osoba spolupracující se ŠACHTA & 
PARTNERS) probíhala při přípravě smluvních vztahů vzájemná komunikace. 
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Ing. Jan Janků obdržel informace od osoby JUDr. Peter Kmeť o tom, že je po obchodní               
i technické stránce připravena vyjednávací platforma ohledně potenciálního kontraktu s DPP.  
Na základě kontaktu osob JUDr. Peter Kmeť a Ing. Ivo Štika došlo ke vstupu do jednání s DPP. 
  
Mezi společností NEOGRAPH, a.s. a společností COKEVILLE ASSETS došlo dne 10.8.2007        
k uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb, jejímž 
předmětem byl závazek společnosti COKEVILLE ASSETS poskytnout poradenské                         
a zprostředkovatelské služby tak, aby společnost NEOGRAPH, a.s. měla příležitost uzavřít se s 
DPP smlouvu o dílo na dodávky jízdních dokladů a souvisejících výrobků a závazek 
společnosti NEOGRAPH, a.s. zaplatit společnosti COKEVILLE ASSETS za její činnost sjednanou 
odměnu. 
  
V návaznosti na četná jednání s DPP, jichž se účastnil zejména Ing. Jan Janků a JUDr. Peter 
Kmeť, byla dne 11.1.2008 mezi DPP a společností NEOGRAPH, a.s. uzavřena Rámcová 
smlouva na dodávky jízdních dokladů a souvisejících výrobků. 
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