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Rozkr t akcioná skou stľuktuľu tajemného developera' kteľ plánuie stavět nad Genn mi zásobami? ilagistľát mlčí
oĺfDREJ KouTľlK

PRAHA Jedete z Prahy po Strako-
nické a za sebou necháváte smí-
chovské nádraŹi' Po pravé ruce
ĺníjíte neutěšen areál, u kterého
by jen málokoho napadlo, že se
v p íštích tydnech a měsících sta-
ne velmi pravděpodobně h ištěm
utkání o miliardy korun. V areĺĺlu
chce developer CWI Smíchov po-
stavit několik budov pro byty
a kancelá e. Komplex má však
vzniknout na pozemcích, pod kte-
r mi se ĺachźni utajované vodní
dílo vybudované v 80. letech pfi
stavbě metra. Jde o cenn1i zdroj
vođy, kterou lze v nedďeké liprav-
ně upravit na pitnou. Zásoby jsou
takové, že po dobu minimrĺlně de-
seti dn by mohly napojit 600 tĹ
síc Pražanri.

Vodní dílo se nachŁí v podze-
mí. Donedávna o něm vědělojen
několik zasvěcenych osob. Vzhle-
dem k tomu, Že od 80. let tuto
stavbu nikdo p íliš ne ešil, není
jasné, komu dnes vodní dílo pat í.
Za své jej díky vlastnictví pozem-
ku povaŽuje jak developeľ, tak do-
pravní podnik' kteľy d mysln
podzemní systém v odhadované
hodnotě l,5 miliaĺdy korun posta-
vil. Ministęrstvo zemědělství
pražsk m ri adrim na ídilo, aby

otázku roz ešil soud. Není však
jasné, s k m se Praha v daném
sporu utká. Majetková stľukťura
společnosti CWI Smíchov je roz-
mazaĺlá.

llevldlteln'ma|oľltnĺk..
Podle daj zanesen]ŕch v ob_
chodním rejst íku má developer
tfi spolumajitele. Polovinu akcií
vlastní pražská společnost Gďle-
ta, kterou ovládá právník Josef
B ezina. Tenza developera i ho-
voff. Pět procent akcií drží podnĹ
katel Karel Kopp a zbyl pětačty-
icetiprocentní bďík vlastní ne-

pruhledná lond nská firma City
West Investors Ltd. Jednatelem
společnosti je podnikatel Radek
Menšík.

Zástupce CWI Smíchov B ezĹ
na tvrdí, źe ĺozhodlljicim vlastní-
kem firmy je právě jednatel Men-
šík.''N4ajoritním vlastníkem celé
skupiny cwl i cwl Smíchov je
Radek Menšík," uvádí právník
B ezina. obchodní Ęst ík však
nic takového neukazuje. Na do_
taz, kdo sĘí za lond nskou City
West Investors Ltd., B ezina ne-
odpověděl.

K tomu LN v pražsĘch kuloá_
rech narazily na informaci, že za
developerem - nap íklad skrze ne-
pr hlednou lond nskou sko ápku

- mrjŽe stát b vď generální edĹ
tel ČEZ Maĺin Roman' Právník
B ezina potvrdil, že vlivn mana-
žer a podnikatel s developerem
spolupracuje. ,,Pan Roman je
dlouhodob mpaĺfireremnaněko-
lika ľeďitních projektech skupiny
CWI' avšak v současnosti se na
projektu CWI Smíchov nepodĹ
lí"'dodal B ezina. Roman na do-
tazy LN neodpověděl.

Kolem akcionrĺ ské struktury
se tedy vznáší mnoho otazníkti,
na něž by odpovědi měli zĺáltpíe-
devším pražští politici. Rada hlav-
ního města totiž bude rozhodovat
o tom, zda z pozemkri cwl smí-
chov sejme stavební uzávěru _
bez toho nemližę developeľ kop-
nout do zęmě. Minulá ľada hlavní-
ho města v zá í návrh neschválila,
nová koalice však znovu p ípad
vrátí na st l.

LN tedy zajímďo' jak m zp so-
bem se politická reprezentace
k otázce akcion:ĺ ské struktury
a koncov:y'ch majitelri CwI smí-
chov postaví, respektive zda bu-
dou usilovat o zjištění, komu vše-
mu fiľma pa í. Dotaz obdrŽel pri-
mátor metropole Zdeněk }I ib (PĹ
ráti) i jeho první náměstek Petr
Hlaváček (Spojené síly pro Pra-
hu)' kteľ má návrh na vyjimku
ze stavební lzźněry p edkládat.

Ani jeden všaknaotŁky neodpo-
věděl.

Pozemky s vodním zdrojem se
nacbźaĄi na tnemi městské části
Praha 5. Její místostarosta Martin
slab (ANo) projekt cwlsÍÍ'í-
chov na zźkJadě obavy, aby pi
v stavbě komplexu nedošlokpo-
škození podzemního bohatství,
kritizuje. Hlavou mu vrLá i to, kdo
tohoto developera ve skutečnosti

Menšík s Romanem dokončili re-
zidenční komplex U staĺého ml -
na v pražské Uh íněvsi. P ed sed_
'mi lety Roman spolu s manŽel-
kou a skupinou UDI investovali
peníze do obchodního centra na
pražském sídlišti Lužiny.

Dďší Romanovou stopou ve
společnosti CWI Smíchov je pod-
nikatel Karel Kopp, kter' v ní
vlastní pět procent akcií. Kopp na
p elomu miléniap edsedď dozor-
čí radě Komerční banky. Ještě
p edtím však p sobil ve vedení
společnosti Janka Ra'dotín, kam
si v prriběhu 90. let pfivedl mladé-
ho a nadějného manažera -jisté-
ho Martina Romana.

V uplynul ch letech se Roman
stď terčem kľitiky zejménazap -
sobení v čele Skody Holding na
počátku milénia. Rozprodej stojĹ
renského impéria začal v roce
2002'kdy byl Roman jejím gene-
ná]ním editelem. Prodej společ-
nosti probíhď tak, že nejprve od
státu 48procentní podíl ve Škodě
Holdingkoupilaza 350 milionri ni-
zozemská společnost Appiaĺt Ma-
chinery. Ta později za 450 milio-
nri dokoupila i zbytek firmy v kon-
kurzu. od té doby holding prodď
dvě dceiné společnosti. Štoau ls
získďa ruská firma oMZ a Škodu
Power v roce 2009 za vice ĺeź

11 miliard jihokoĘsk Doosan.
V roce 201 I MF Dnes p inesla in-
fomlaci, že Roman se - podle de-
sítek tehdy získanych dokumentri
- chovď nejenjako manažer, ďe
i jako majitel Škodovky. Pľoblém
byl, Ee ve sĘné době Škodovka
dostávala zakźuky jak od Čnz,
kteq Roman ídil, tak od Čes-
k ch drah' vjejichž dozorčí radě
Roman prisobil rovněž.

Dnes Roman mimo jiné inves-
tuje do staĺtupri, umění, školství a
penize dává na charitu. Žije
v Lond1 ně a studuje na univerzitě
v Cambľidgi.

t{erĺy|ásněné pľobtémy
Nad vl stavbou komplexu CWI
Smíchov se ri edníci a politici
sclláneji se zástupci investora od
roktl2017. Z interních materiál ,
které mají LN k dispozici a jež po-
pisují pruběh schrizí, vyp| vá, źe
vy ešit se nyní musí několik pro-
blematick ch bodri. První nejas-
ností je, komu podzemni zafrzeu
pat í. Druhá otŁka se t ká toho,
jak m zprisobem vodní zdroj
ochriánit, respektive jak p ísně na-
stavit ochranné prásmo' tak aby ne-
došlo k poškození vodního pokla-
du. Developer letos v červenci
pražsk m radním navľhl trojsfian-
nou dohodu, z níž ďe sešlo.

KAUZALN

-

ovládá. ,,Určitě budeme chtitznát
odpověď na otázku, kdo za tím
stojí," ekl LN Slab .

Partne lđevelope l
Maĺin Roman ÍidilČBzv letech
20Maž20ll. Stal se jednímz nej-
vlivnějších manaŽeru a podnikate-
l . Po odchďu z energetického gi-
ganta se vedle investic do vzdělá_
ní (nap íklad školy značky
PORG) zamě il i na podnikání
v developerství. Jeho partnerem
se stala skupina Urban Develo-
pers and Investors (UDI), kterou
vlasfiní zmi ovan jednatel a ridaj-
n majoritní vlastní CWI Smí-
chov Radek Menšík. Napfiklad
Deník letos v dnu informoval, že

Komu pat í podzemní vodní dílo
Pozemky vlastněné developerskou společností cwl smíchov 5e nacházejí na praŽském 5míchově, poblíŽ nádražÍ
a ostľova císa ská louka. Na místě má vzniknout vícefunkční centrum. Projekt má b t součástí revitalizace
a rozší ení ľádražní ulice. K dispozici má b t 451 byt a k tomu 23 23o m, pÍo kancelá e.

l Pod pozemky se nachází rozsáhlé vodní dí!o, sloužící k jímání vody,
její akumulaci a zásobování některtch stanic metra na lince B.

I Vedle soustavyjímacích vrt a dvou što! je p lvaděč o délce

smĺchovslĺé
nádnžĺ

jde o
Vzniklo v 80. letech p i vt stavbě metra B.

l Kolaudace se uskutečnila v roce 1995. odbor
v, stavby pražského magistrátu povolil dce iné
firmě dopravního podniku - společnosti
lnžen ring dopravnĺch staveb (l DS)
- užívání dané stavby. /

r V kolaudačním dokumentu je jako
pľovozovatel a spľávce vodohospo_
dá ského díla uveden pražsk
dopravni podnik.

l V letech 2oo2 až 2007 dopravní
podnik postupně prodal firmu !Ds.
Získala ji 5polečnost Kvatris
podnikatele Bohumlla KvasničĘ.
Firmu p ejmenoval na IDS Praha.
l V roce 2015 od lDs Pľaha kupuje
developer cľyl Smíchov několik
pozemkrj na smíchově. zjišťuje'
že se pod pridou nachází vodní rlĺlo.
l Podzemní soustavu si od té doby
nárokuje jak praŽsk' dopravní podnik'
tak developer. P ípad s nejvyšší
pravděpodobností zamí ĺ k soudu.

l'2 km' ktertŕ gravitačně odvádí vodu do metra. Plní funkci
vodojemu. čerpací šachta se nachází v hloubce 88 m.

I Vodu lze upravit na pitnou. V p ípadě nouze
mrjže zásobovat minimálně po dobu desetI
dn 00 tisíc obyvatel.

l Vzhledem k bezpečnostnímu uznamu
vodni dĺlo, které nenÍ ani zakresleno v katastru.

ľepr hledn developer
r z obchodního rejst íku není jasné, komu všemu
firma cwl smíchov pat í. Polovlnu akclí vlastní
pražská společnost Galleta právníka Josefa
B ezlny, jež vystupuje za developera.
l Pět procent drží podnikatel Karel Kopp a zbyl'Í
pětačty icetiprocentní balík vlastní neprrihledná
lond nská firma clty tťest lnvestor5 Ltd.
l LN zjistily, že minimálně na rovni spolupráce
je s clłl smĺchov spojen' b val šéf Čez
tlartIn Roman (na snímku), kter žije v l-ond ně
a studuje na Cambridgi.
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,rčučka l!" Bls si
podle Zemana
Wm šlĺ šplony
'PRAllA Prezident Miloš Zeman
;označil některé části zve ejněné

Bezpečnostní informační

,,Šest let čtu jako prezident
zprávy BIS' Za šest let není jedi-
n pfipad odhďení jediného rus_
kého či čínského špiona," kritizo-
val Zeman českou civilní konEa-
rozvědku' ,,Tam, kde mají najít
teroristu, nikoho nenajdou. Vy-
m šlejí si špiony. Jsou to čučka_
i," uzav el 7*man,jehož politi-

ka je velmi vst ícná ke spoluprá-
c! sMoslľou i Pekingem'

ultvEtzttl tlnlovt
Proľektor Ková
viněn z plagiátoľství
PRAHA Tĺojice mlad ch historikrl
viní prorektora UK z plagiátor_
ství. Publikova|a anal zu, v r ž
d kladně srovnává pasáźe ze
.dyou knihprofesora Martina Ko-
váe o-stuaĺtovské Anglii (1998

za metadat (poauźml<ou apardt czEcllToultsl
a rejst ík _ pozn' red.)," uvedli
dokĺorandi na webu s i,lľu štu- oDS: DostáIová by
*:ľ"}-jlff 

ffilľlilii" o,.n mělaľezlgnovat.
se dopustil'plagiátorství,'odeisď Bablš za nÍ sto|í
prorektor UK Deniku IV. Celou
kauzu bude ešit etická komise PRAHA Ministryně pro místní roz-
univerzity. Podnět obdržel i rektor voj Kláľa DostÁlová (za ANo) by
Tomáš äma. ,Materiál jsem si měla podle opoziční oDS v sou-
p ečetl a požádánr něko.likodbor. vislostis o íoademCzechTourism

z dotačního podvodu, no tak že re-
zignuje. Rezignuje do doby, neŽ
se ta situace vyjasní a vy eší," uve-
dl Fiala. V kauze jsou podez elé
smlouvy ridajně za 38 milionri ko-
run. DostálovĄ která v roce 2016,
kdy byla náměstkyní, o v dajích
agentury CzechTowism rozhodo-
valą vinu odmítá. P ípad se podle
ní t ká náĺ<upu mediálního pľosto-
nr v neiv znamněiších wsílacích(BlS) za NaTV


