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Praha, dne 4. kv tna 2006

Vážený pane p edsedo,
podávám tímto stížnost na Doc. Ing. Tomáše Ježka, CSc., bytem Praha 2,
Koperníkova 4 spojenou s návrhem na jeho vyškrtnutí ze seznamu znalc zapsaných
podle zák. . 36/1967 Sb. u M stského soudu v Praze. Svoje podání od vod uji takto:
1) P ed senátem M stského soudu v Praze j. 46 T 1/2005 výše jmenovaný tvrdil, že ho
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Doc. Ing. Jaroslava Dur áková CSc.
požádala, aby vypracoval v dané trestní v ci proti mé osob znalecký posudek.
Rektorka VŠE Doc. Ing. Jaroslava Dur áková CSc,. i d kan fakulty
národohospodá ské Doc. Ing. Ji í Schwarz CSc. to p ed policií ve svých výpov dích
ze dne 31.3.2005 jednozna n pop eli. V dob zpracování posudku a jeho p edložení
policii R Doc. Ježek nebyl znalcem.
D kaz: Protokol z hlavního lí ení u M S v Praze j. 46 T 1/2005
Ú ední záznamy z výpov dí rektorky VŠE a d kana národohospodá ské
fakulty VŠE
2) Výše jmenovaný Doc. Ježek podepsal dne 18.3.2004 p ed policií R pod sp. zn. TS:
OKFK-1/3-2004 v dané trestní v ci proti mé osob slib znalce a pou ení znalce, i když
znalcem tehdy nebyl.
D kaz: Slib znalce podepsaný Doc. Ježkem ze dne 18.3.2004
Pou ení znalce podepsané Doc. Ježkem ze dne 18.3.2004
3) Na pou ení znalce, který Doc. Ježek podepsal za sebe v etn uvedení data narození,
použil razítko VŠE. Z jakého titulu Doc. Ježek s razítkem disponoval, když k tomu
nem l právo? Doc. Ježek ve své výpov di ze dne 18.4.2005 vysv tluje p ed policií

R, že razítko nedával on sám, protože ho ani nemá a že jej dávala pravd podobn
zam stnankyn sekretariátu rektorky VŠE. Tato blíže nespecifikovaná osoba m la
tedy dle Doc. Ježka p esn v d t, kam má jít, dojít do správného spisu, ke kterému
nem la p ístup, který se nalézal navíc v Plzni, vyznat se v cca 3 m vysokém spise a
m la dát razítko školy na pou ení znalce, které neoprávn n podepsal Doc. Ježek.
D kaz: Pou ení znalce podepsané Doc. Ježkem ze dne 18.3.2004
Ú ední záznam z výpov dí Doc. Ježka ze dne 18.4.2005
4) Rektorka VŠE i d kan národohospodá ské fakulty VŠE p ed policií sd lili, že Doc.
Ježkovi úkol zpracovat posudek nep id lili, že posudek byl domluven p ímo mezi
zadavatelem, orgánem policie R (policejním radou) a Doc. Ježkem. Doc. Ježek se
tedy domlouval se zadavatelem, ili policejním radou, na vlastní p st. Bez pov ení
VŠE za ní nem l tedy právo Doc. Ježek jednat. Doc. Ježek posudek p itom podepsal
vlastním jménem s uvedením svého rodného ísla, i když tehdy znalcem nebyl.
D kaz: Protokol z hlavního lí ení u M S v Praze j. 46 T 1/2005
Ú ední záznamy z výpov dí rektorky VŠE a d kana národohospodá ské
fakulty VŠE ze dne 31.3.2005
Posudek Doc. Ježka ze dne 19.7.2004
5) Vrcholem všeho je, že za sv j posudek dostal Doc. Ježek „d kovný dopis“ z SOB,
ili poškozeného ve v ci j. 46 T 1/2005. V tomto dopise se uvádí, že zpracoval
posudek pro SOB (ne tedy pro policii).
P i výslechu na policii Doc. Ježek uvádí, že to byl jeho první posudek, p edtím žádný
nevypracovával, ili není pochyb o tom, že se jedná o pod kování práv za tento
posudek. Pokud by m la pravdu SOB, tj. že posudek d lal Doc. Ježek pro ni a ne
pro orgány inné v trestním ízení, bezesporu se jedná o závažné pochybení Doc.
Ježka. Pokud by se ukázalo, že SOB nemá pravdu, dopustil by se Doc. Ježek
pochybení, nebo tento d kovný dopis SOB p edložil z ejm M S v Praze, a tedy
Vám, jako sou ást své žádosti o znaleckou licenci.
D kaz: Sp. zn. M S v Praze j. Spr 152/2005
Dopis SOB Doc. Ježkovi ze dne 22.3.2005
Jsem p esv d en, že Doc. Ing. Tomáš Ježek CSc., který v sou asné dob je již zapsán
do seznamu znalc a je veden jako soudní znalec u M stského soudu v Praze dle zák. .
36/1967 Sb. o znalcích a tlumo nicích, nespl uje podmínky § 4 odst. 1) písm. c) citovaného
zákona. Z toho d vodu, abych splnil svou morální povinnost a zabránil i v budoucnu
p ípadným exces m, posílám Vám, vážený pane p edsedo, tento sv j p ípis.
S pozdravem
JUDr. V slav Nemeth
advokát
P íloha: dle textu (bez protokol z hl. lí ení).

