
 
 
 

 

 
 

Předseda 
 

Krajského soudu v Ústí nad Labem 

JUDr. Mila n Ko houtek 
 
 
 
 

R o z h o d n u t í 

Spr 1412/2012-412 

 

 
 

Předseda  Krajského  so ud u  v Ústí  nad  Labem  jako  správní o rgán příslušný  na  zák ladě 

pověření min istra sp raved lno sti pod le § 3 záko na č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

ve znění po zd ějších předp isů,   ro zhod l ve věci po zastavení práva Ing. Vlad imíra Sitty, nar. 

25. 1. 1981, bytem Lind ův Dvůr 242, Ho štka, o právu znalce vyko návat znalecko u činno st 

v oboru K RIMIN ALISTIKA -  odvětví k riminalistika, specializace          technické  zko umání 

doklad ů, dok umentů,  cenino vých p rod uktů, banko vek, po lygrafick ých p rod uktů, o věřo vání 

jejich pravosti a  k vality,  v oboru P APÍR    -  odvětví p ap ír  výroba,  specializace  technické 

zko umání, o věřo vání k vality pap írů a karto nů, cenino vých pap írů a karto nů chráněných pro ti 

padělání,  technick ých pap írů a karto nů, speciálních pap írů a karto nů, uměleck ých pap írů a 

karto nů, v oboru PAP ÍR - odvětví pap ír zpraco vání, specializace  zušlechťo vání a o věřo vání 

kvality pap írů a karto nů, cenino vých pap írů a karto nů chráněných p roti padělání, technick ých 

pap írů a karto nů, speciálních pap írů a karto nů, uměleck ých pap írů a karto nů, speciální nátěry 

pap írů,   výroba   cenino vých   samo lepek,   v   oboru   TISK AŘS TVÍ   -   odvětví   tisk ařství, 

specializace  po lygrafie,  cenino vá  po lygrafie  a  ap likace  ochranných  prvk ů p roti  padělání, 

technické zko umání materiálů, posuzo vání pravosti a k vality 

 
 
 
 

t a k t o : 
 

 
 

Právo  znalce  Ing.  Vlad imíra S itty,  nar. 25. 1.  1981, b ytem  Lind ův Dvůr 242,  Hoštka, 

vyko návat  znalecko u  činno st  v v oboru     KRIMINALIS TIKA  -     odvětví  kriminalistika, 

specializace    technické  zko umání  dok lad ů,  dokumentů,  cenino vých  prod uk tů,  banko vek, 

polygrafick ých prod uk tů, ověřo vání jejich pravosti a k vality, v oboru PAP ÍR  - odvětví pap ír 

výroba,  specializace  technické  zko umání,  ověřo vání k vality pap írů a  karto nů,  cenino vých 

pap írů a karto nů chráněných proti padělání, technick ých pap írů a karto nů, speciálních pap írů 

a  karto nů,  uměleck ých  pap írů  a  karto nů,  v oboru  PAPÍR  -  od větví  pap ír  zpraco vání, 

specializace zušlechťo vání a o věřo vání k vality pap írů a karto nů, cenino vých pap írů a karto nů 



 
 

chráněných  pro ti pad ělání,  technick ých  pap írů  a  karto nů,  speciálních  pap írů  a  karto nů, 

uměleck ých pap írů a karto nů, speciální nátěry pap írů, výroba cenino vých samo lepek, v oboru 

TISKAŘSTVÍ  - odvětví tiskařství,  specializace  po lygrafie,  cenino vá po lygrafie  a ap likace 

ochranných  prvk ů  proti  padělání,  technické   zko umání  materiálů,  posuzo vání  pravo sti  a 

kvality   p o z a s t a v u j i  pod le § 20 odst. 1 p ísm. a) záko na č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících,  ve  znění  po zdějších  p ředp isů,  do  pravo mocného  sko nčení  trestního  stíhání 

jmeno vaného znalce, které nyní vede Po licie České rep ub lik y – Krajské řed itelství po licie hl. 

města  Prahy,    S lužba  kriminální  po licie  a  vyšetřo vání  Po licie  České  rep ub lik y,  Odbor 

hospodářské kriminality pod č. j. KRPA-2588/TČ-2011-000093-NL. 
 
 

Odůvodnění: 
 
 

Krajsk ý so ud v Ústí nad Lab em obdržel d ne 8.3.2012 podnět společnosti Neograp h a.s., 

Praha  1  k zahájení  správního   řízení  o  po zastavení  práva  výko nu  činno sti  znalce  Ing. 

Vlad imíra  S itty,  b ývalého  zaměstnance  a  člena  představenstva  uvedené  spo lečnosti,  a  to 

z d ůvod u jeho trestního stíhání (čl.324 a násl. ). 

 
Z usnesení Po licie České rep ub lik y – Krajského řed itelství po licie hl. města Prahy,  S lužb y 

kriminální  po licie  a  vyšetřo vání Po licie České  rep ub lik y, Odboru  hospodářské  kriminality 

pod  č.j.  KRP A-2588/TČ-2011-000093-NL  z 3.2.2012  (čl.171  a  násl.)  je  zřejmé,  že  pro ti 

jmeno vanému znalci b ylo zahájeno trestní stíhání pro zločin zneužití informace a postavení 

v obchod ním styk u pod le § 255 odst. 2,3 tr. záko ník u, d ílem doko naného, d ílem ve stad iu 

pokusu pod le § 21 odst. 1 tr.  záko ník u.  Usnesení o  zahájení trestního  stíhání b ylo  znalci 

doručeno d ne 7.2.2012, právní moci nab ylo d ne 20.3.2012. 

 
Dne 1. 1. 2012 nab yl účinnosti záko n č. 444 /2011 Sb., kterým se mění záko n č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění po zdějších předp isů. Tímto záko nem b yl do právního 

řádu  zakotven   m.j.   institut  po zastavení  práva   vyko návat  činnost  znalce  a  tlumočníka. 

Přechod ná ustano vení to ho to záko na neob sahují žád no u zvláštní úpravu týkající se zmíněného 

institutu. 

 
Za popsané  situace sp rávní o rgán zahájil  na  zák ladě sho ra  uvedeného  pod nětu správní 

řízení  o  po zastavení  práva  znalce  Ing.  S itty  vyko návat  znalecko u  činnost.  Oznámení  o 

zahájení správního řízení b ylo jmeno vanému znalci do ručeno d ne 5.4. 2012. Tímto d nem ted y 

bylo  správní řízení zahájeno  (§ 46 odst. 1  záko na č. 500 /2004 Sb., správní řád,  ve  znění 

pozdějších p ředp isů). 

 
Znalec Ing. S itta   doručil d ne 3.5. 2012 správnímu  orgánu své stano visko  ze dne 24.4. 

2012 a násled ně ještě dop lněk z 3.6.2012.  V nich na p rvním místě upo zornil,  že pod le jeho 

názo ru je uvedený pod nět účelo vý, vyko nstruo vaný, jde o mstu za to, že učinil na po licii ČR 

oznámení o podezření páchání trestné činnosti zástupci spo lečnosti Neo grap h, a také za to, že 

vystup uje  jako  o znamo vatel  a  významný  svědek  ve  věci  vyvádění  peněz  z Dopravního 

podnik u hl.  města P rahy. Pod le  něj trestní stíhání,  které je pro ti němu  vedeno,  je  lživé a 

vyko nstruo vané zástupci spo lečnosti Neo grap h s cílem zd iskred ito vat a zlik vido vat ho. Dále 

velmi  podrob ně   vylíčil  dramatick ý  vývo j  vzájemných   vztahů   mezi  ním  a  spo lečností 



 
 

Neograp h,  resp.  jejími  p ředstaviteli  a  navrhl,  ab y  správní  orgán  ro zhod l,  že  jeho  právo 

vyko návat znalecko u činnost se nepo zastavuje. 

 
Z usnesení Po licie České rep ub lik y – Krajsk ého řed itelství po licie hl. města Prahy,  S lužb y 

kriminální  po licie  a  vyšetřo vání Po licie České  rep ub lik y, Odboru  hospodářské  kriminality 

pod  č.j.  KRP A-2588/TČ-2011-000093-NL  z 3.2.2012  (čl.171  a  násl.)  je  zřejmé,  že  pro ti 

jmeno vanému znalci b ylo zahájeno trestní stíhání pro zločin zneužití informace a postavení 

v obchod ním styk u pod le § 255 odst. 2,3 tr. záko ník u, d ílem doko naného, d ílem ve stad iu 

pokusu pod le § 21 odst. 1 tr. záko ník u. Toto trestní stíhání je p roti znalci i nad ále vedeno. 

 
Ze sp iso vým materiálem   b yl znalec seznámen d ne 5.3.2013.  Žád né připo mínk y k němu 

nevznesl. 

 
Podle § 20 odst. 1 p ísm. a) záko na č. 36/1967 Sb., o  znalcích a tlumoč nících,  ve znění 

účinném od  1.  1.  2012  může  ministerstvo  spraved lnosti  nebo  p ředseda  k rajsk ého  so ud u 

rozhod no ut o  po zastavení práva  vyko návat  činnost  znalce  (tlumočníka),  pok ud b ylo  pro ti 

znalci (tlumočníko vi) zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný č in; to to pozastavení ko nčí 

dnem nab ytí právní moci ro zhod nutí, kterým se toto trestní stíhání ko nčí. 

 
Podle § 20 od st. 3  tého ž záko na op ravné prostředk y p roti ro zhod nutí  vydanému pod le 

odstavce 1 nemají odk lad ný účinek. 

 
Z výše uvedeného je nepo chyb né, že znalec Ing. S itta je trestně stíhán pro  úmyslný trestný 

čin, ko nkrétně o zločin zneužití informace a postavení v obchod ním styk u pod le § 255 od st. 

2,3 tr. záko ník u, kde sazba trestu od nětí svobod y je stano vena v ro zmezí 2 až 8 let. Jed ná se 

ted y z hled iska škod livosti p ro spo lečnost o čin po měrně závažný. Znalec se ho měl dop ustit 

vůči spo lečnosti  zab ývající  se  mimo  jiné  výrobo u pap íru a  lepenk y,  a  také  zp raco váním 

odborných stud ií a posudk ů z ob lastí,  v níž sám jako znalec p ůsob í. K námitce  znalce,  že 

trestní  stíhání   vůči   němu  je   účelo vé  a   vyko nstruo vané,  sp rávní  o rgán  podo týká,   že 

z opatřených materiálů vyp lývá, že trestní stíhání vůči němu je vedeno a sp rávní orgán není 

oprávněn hod notit či doko nce přezko umávat jeho opodstatněno st. 

 
Na zák ladě výše  uvedeného sp rávní o rgán dosp ěl k závěru,  že b yly nap lněny pod mínk y 

pro po zastavení p ráva znalce Ing. Vlad imíra S itty vyko návat znalecko u činnost vůbec, a p roto 

rozhod l pod le § 20 odst. 1 p ísm. a) záko na č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoč nících, ve znění 

předp isů po zdějších, jak je ve výrok u uvedeno. 

 
Toto ro zhod nutí po zb ude účinnosti d nem, kd y nab yde právní moci ro zhod nutí, kterým 

skončí  trestní  stíhání,   jež  b ylo  d ůvodem  k ro zhod nutí  o  po zastavení  práva  vyko návat 

znalecko u činnost (20 odst. 1 p ísm. a) věta za střed níkem záko na o znalcích a tlumočnících, 

ve znění po zdějších p ředp isů). 



 
 
 
 

Po učení o opravné m prostředku: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru 

spravedlnosti prostřednictvím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

 
Odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 
 

V Ústí nad Labem d ne 7. března 2013 
 
 
 
 
 

JUDr. Milan Koho utek v.r. 

Za správnost vyho to vení:                                                                   předseda krajského so ud u 

Kamila Ko vářo vá 


