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Štika Ivo Ing. 400000

From: Vladimir SITTA <sitta@neograph.cz>
Sent: 3. ledna 2008 17:48
To: Štika Ivo Ing. 400000
Subject: jízdenky DPP

Vážený pane řediteli, 
 
Děkuji za Váš čas a dnešní jednání. 
Po dnešní schůzce jsem okamžitě požádal STC, s.p. o zaslání textů jízdenek ke korektuře pro Mgr.Hanuše. Obchodní 
ředitel STC Ing.Mikš mi sdělil, že Mgr.Hanuš je v této věci již aktivní a věci řeší poněkud po své ose s příslušnými 
lidmi z STC.... Předpokládám, že materiály má tedy k dispozici. 
 

- Kompletní finální grafiku a texty Vám ke konečné korektuře zajistím co nejdřív. Předpokládám že v příštím 
týdnu. 

- Cenu do Smlouvy od nás dostanete ihned po neděli.   
- „Reprezentační dopis“ s argumenty proč Neograph Vám donesu již zítra. 
- Ostatní otevřené body ke smlouvy budou řešit naší právníci s Vašimi rovněž zítra. 

 
Chci Vás ujistit, že Neograph je profesionální společnost ve svém oboru a věřím, že s produktem a úrovní služeb 
budete spokojeni.  
Rád bych Vás o tom přesvědčil např. na návštěvě v naší společností. Výrobu papíru plánujeme ve 3. týdnu v lednu. 
Z DPP je to autem cca 35 min. směr Teplice po D8. 
 
S pozdravem, 
 
Vladimír  SITTA 
Commercial Director 
&  Member of The Board 
------------------------------------------------------ 
NEOGRAPH®, a.s. Security Paper Mill  
Litomericka 272, 411 08 Steti 
CZECH REPUBLIC 
e-mail:      sitta@neograph.cz 
GSM:       +420 602 444 413 
tel./fax:     +420 326 539 121 
www:       www.neograph.cz 
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From: Vladimír Sitta [mailto:sitta@neograph.cz]  
Sent: Wednesday, May 18, 2011 12:10 PM 
To: Pospíšil Vladimír 400300 
Cc: Naďa Putrovcová; Jan Janků; Štika Ivo Ing. 400000; Sevcikova Maria 
Subject: RE: [1] [#2011-4101] cenová nabídka 
Importance: High 
 
Vážený pane Pospíšile, 
 
Cenová nabídka zabrala více času než obvykle z toho důvodu, neboť její značná část je v tzv. 
expresním režimu a do poslední chvíle ani nebylo jisté, zda‐li je možné dodat jízdenky dříve, než za 
min. 3 měsíce!  Nicméně cenová nabídka  a termínové řešení právě byly předloženy ke schválení Ing. 
Štikovi. 
V tuto chvíli proto jen čekáme na vyjádření DP, které z předložených kompromisních řešení bude 
zvoleno. 
 
Upozorňuji, že v tento moment jsme doslova jen pár hodin před samotnou výrobou, kterou se 
podařilo za nemalého úsilí mnoha lidí nastavit nejen v papírně, ale i v tiskárně, a jakékoliv technické 
změny proto už nepřichází do úvahy, neboť by měly nedozírné následky na náklady výroby, které by 
musely být hrazeny iniciátorem těchto změn (DP). Nový termín výroby by se tím také posunul 
s ohledem na dovolené na 3‐4 měsíce od schválených změn.  
 
Současně připomínám, že platné zadání bylo pečlivě laděno, testováno a schváleno Mgr. Hanušem a 
po té převzato a praktikováno (tj. objednáváno) i Vámi ‐ bez připomínek. V neposlední řadě i aktuální 
podoba jízdenek jde vstříc cenovému tlaku ze strany DP resp. Magistrátu hl. m. Prahy, proto jsou 
současné jízdenky z pohledu ceny/kvality (zabezpečení) ve své nejoptimálnější podobě. Z tohoto 
důvodu nedokážu vyloučit, že by jakékoliv jiné změny neznamenaly i nárůst ceny. 
 
K papíru: zelená barva byla zvolena zcela účelově na základě znaleckého posudku znalce v oboru 
kriminalistika (padělání). Estetické hledisko je proto irelevantní a navíc i subjektivní  (např. mně se 
zelená barva líbí moc) a nemělo by být nadřazeno bezpečnostním požadavkům – navíc v situaci, kdy 
aktuální nárůst nominální hodnoty bude zcela jistě lákat k padělkům. Pokud padělky existují, jak 
tvrdíte, nechť jsou tyto předloženy a vyjádří se k nim znalec v oboru kriminalistika (padělání). 
Připomínám, že právě bílý papír (z dílny Schwarzdrucku) byl ve velkém a zcela profesionálně padělán 
viz. evidence ÚOOZ Policie ČR a proto odklon od současné specifikace považuji za hazard s ochranou 
ekonomických zájmů DP (tržby).  
 
Pokud tvrdíte, cituji: „Zelený papír lze napodobit snáze než vláknitý“ – prokažte své tvrzení znaleckým 
posudkem, v opačném případě se svých závěrů vyvarujte, neboť jsou zcela amatérské, chybné a navíc 
i úsměvné, protože vláknité papíry jsou všechny, které jsou vyrobeny z vláken (např. celulózy) ‐ tedy i 
zelené papíry.   
 
Pokud existují pochyby k nezávadnosti našeho produktu, kterou jako finální dodavatel pro dané účely 
garantujeme, nechť jsou tyto prokázány odborným znaleckým posudkem.   
 
Úspěšný den, 
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