CWI Smíchov s.r.o.
Aľcheologická225611
155 00 Praha 5
IČ:B841626

V Kralupech

nad Vltavou đnę27 .

6.2018

doporučeně poštou/emailem na tamme@urban-developers. com

odpověď na vyjádření CWI Smíchov s.r.o.
Yážený pane inženyre,
jako pľokuństka společnosti VHS PROJEKT' s.r.o.' se sídlem Zloĺčice144,278 01 Kĺalupy
nad Vltavou, IČo: 03508684, si tímto dovoluji reagovat na Vyzvu CWI Smíchov s.ľ.o. ve
vazbě k diskutované pľoblematice vrtů v lokalitě Praha _ Smíchov (dále jen ,,Yýzva") a dále
k vyjádření společnosti CwI Smíchov s.r.o. k někteľým tvrzenim a skutečnostem uvedeným
na j ednání dne 2.5 . 20 1 8 (dále j en,,Vyj ádření").

Dle Vašeho nźnorujsou odborné výádření učiněnénašíspolečnostínebo dalšíústnízźxěty
přednesené na jednĺĺníMHMP dĺe 2. května 2018 nazłanémSchůzka k pľoblematice vrtů
v lokalitě Praha _ Smíchov prostřednictvím Ing. Martina Jakoubka jako zástupce naší
společnosti, nesprávné, neúplnéči dokonce nepravdivé.
Naše společnost považuje Vaše názory a obvinění obsažené ve Yýzvě a Vyjádření za zcela
nepodložená, účelováa vytržená z kontextu. V tomto ohledu si pľoto dovolujeme alespoň
stručnou reakci na nejzásadnější twzení, kteľéobsahuje Yýzva.
Naše společnost považuj e zejména za ďt'Ježité uvést na pľavou míru Vámi neustále opakované
tvrzení o tioze Ing. Martina Jakoubka jako zna\ce v celán pľocesu povolovĺání ýstavby
Polyfunkčníhocentra Smíchov. Ing. Martin Jakoubek celou dobu vystupuje pouze jako
zásfupce našíspoleěnosti a pouze na zźlk|adě výslovných pokynů objednatele služeb naší
společnosti, kterým je Dopľavní podnik hl. m. Pľahy, akciová společnost.

Naše společnost byla zadavatelęm požádána o poskýnutí odbomé vyjádření, a nikoliv
znaleckého posudku, a žádný zĺalecký posudek jsme v této věci pľo jakýkoliv účel
nezpracovávati.

V daném případě

o znalecký posudek zĺa\ce Ing. Maľtina Jakoubka,nýbrž
o odborné vyjádření společnosti VHS PROJEKT, s.r.o. I přes to, že odboľnévyjádření znalce
je vypracováno znalcem, nejedná sę znalecký posudek v reŽimu zátkona č.3611967 sb.
se pľoto nejednalo

Pro odbomé vyjádření na rozdíI od znaleckého posudku nejsou právními předpisy stanoveny
žádnéformální náleŽitosti, které by říkaly, co má bý jeho obsahem, k čemu se může
vy'jadřovat, ani jakékoli dalšípožadavky na jeho foľmu, metodiku nebo obsah. Navzdory této
skutečnosti naše společnost zpracovala odborné vyjádření vdostatečnéfoľmální i obsahové
kvalitě, aby bylo ztejmé, z jakých podkladů jsme při zpracovźní vychźneli, k jakým otázkźtm
se vyjadřujeme a jaké metody byly pro Zpracování použity. Skutečnost, že odborné vyjádření
bylo zpracováno znalceĺrl není ľozhodující.

V

případě odbomého vy.jádření se jedná o vyjádření osoby znalé urěité dilč.íott.zky. Ing.
Martin Jakoubek, který odborné vyjádřeni zpracoval, poŽadavek potřebné kvaliÍikace pro
danou problematiku patřičně splňuje. Jedná se totiž o zĺalcę v oboru projektování a
stavebnictví se specializaci vodohospodĺĺřskéstavby a rovnéžautorizovaného inženyra
v oboru stavby vodního hospodařsfuí a krajinného inŽenyľství a městského inženýství,aíldiž
je ziejmé, že disponuje adekvátnim vzděIźním,zkušenostmi a dalšíkvaliÍikací,aby mohl
vy'hotovit odborné vyjádření k vodnímu dílu a k návľhu ochľanného pásma vodního díla.

Ve svém odborném výádření se naše společnost vyjadřuje polJze k věcem a skutečnostem, ke
kterým mají její zaměstnanci dostateěnou kvalifikaci a zkušenosti. Rovněž co se požadavku
přezkoumatelnosti týče, domníváme se, žejsou splněny všechny předpoklady (postup, jakým
bylo k ýsledku dospěno, jaklze daný problém řešit, uvedení podkladů, jež jsou podkladem
pľo vyjádření...). K tomu dále uvádíme, že odbomé vyjádření bylo zpracováno ýhľadně na
zźi<Iadéobjednávky zadavate|e a nesloužíjako podklad pro žádné správní Ťizęĺive smyslu
ustanovení $ 56 správního řádu a nejedná se o znalecký posudek vyŽáďarlý spľávním
orgiínem.

Dále si dovoĘeme důrazně se ohradit proti obviněmm zúmyslného způsobeníújmy Vaší
společnosti, spáchĺání správního deliktu a ze spáchání trestného činu. obvinění, která ve
výrvě vzĺźŠite,jsou nepodložená a nemají oporu vžádĺémprávním předpisu, kter'ý ve
Yýzvě zmiňujete. Způsob komunikace, kdy na jedné straně tvrdíte, že ĺeni Vaším,,cílem ani
zvykem vyvolávat zbyteěné konfrontace" a následně obviňujete [ng. Jakoubka z úmyslného
protiprávního jednání a způsobeníškody, povaŽujemę zaneadekvźltni a nevhodný.

Navzdory této skutečnosti musíme reagovat na jednotlivá obvinění vznesená ve Yýzvě.
V první řađěje Vaše tvrzení o vzniku újmy v důsledku odborného vyjádření nebo vystoupení
Ing. Martina Jakoubka nepodložené. Není zÍejmé,jakym jeđnánímVĺám konkrétně měla
vzniknout újma, jakým způsobem jste k Vámi Nrzené výši této újmy dospěli, ani příčinná
souvislost mezi údajnou finančníújmou a jednáním našíspolečnosti.

Máme zato, Že naše společnost ani její zástupci se nedopustili spľávního deliktu dle zákona č.
36lt967 Sb., o znalcich a tlumočnících.Ve Vašíqizvě jste blíženespecifikovali' jakého
konkrétníhosprávního deliktu se naše společnost měla dopustit, nicméně máme za to, že
s ohledem na to, že nebyl podávan zĺalecký posudek, nemohlo dojít ke spáchání správního
deliktu podle zźĺkonaoznalcich.
Ještě absuľdnějšíje obvinění z naplnění skutkové podstaty trestného činu nepravdivého
znaleckého posudku ve smyslu $ 346 zái<ona č). 4012009 Sb., tľestnízákonik. Podle
judikatury i odbomé literatury se uvedeného trestného činu můŽe dopustit pouze osoba zĺalce,
a to pouze taková, která podáváznalecký posudek.

Na závěr bych ľáda zmíníLa,že vytoky znaśistrany ohledně problematiky vodních zdrojů
v lokalitě Smíchov, k návrhu ochľanného pásma vodního zdroje a k pasportizaci vodního
zdroje,jsou založenéna hodnověmých faktech a dokladech' které byly v odboľnémvyjádření
doloženy a vysvětleny.
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VHS PROJEKT,

s.r.o.

Ing. Hana Píšová, prokurista
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