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PRAHA Radní hlavního města na
svém včerejším jednání schválili
vznik nové metodiky pro odměňo-
vání členů statutárních orgánů
Pražské plynárenské. Během hlaso-
vání ovšem primátor Zdeněk Hřib
(Piráti) své koaliční partnery pře-
kvapil návrhem, aby rada doporuči-
la odvolání předsedy představen-
stva Pražské plynárenské Pavla Ja-
nečka. A to i přesto, že se koalice
předtím shodla, že šéfa plynáren za-
tím odvolávat nebude. Primátorův
návrh radní neschválili, naopak vy-
volal další koaliční přestřelku.
Janečka Hřib kritizuje například

za to, že plynárny figurují ve vyšet-
řování policie, které se týká daňo-
vých úniků. Primátorovi vadí také
Janečkova údajná manažerská po-
chybení. „Zisk Pražské plynáren-
ské je nižší o šedesát čtyři milionů,
které plynárny nedostanou ve vrat-
ce kvůli vyšetřování podvodu
s DPH, a dále je tam dalších 225 mi-
lionů v rezervě na další závazky. To
jsou peníze, o něžmohl být zisk vyš-

ší. K tomutomanažerskému pochy-
bení došlo proto, že Pražská plyná-
renská nedostatečně prověřovala
své dodavatele,“ říká Hřib.

Pospíšil: Je to porušení dohod
Snaha o odvolání Janečka se ale ne-
líbí koaličním Spojeným silám pro
Prahu (TOP 09 a STAN). Podle před-
sedy TOP 09 Jiřího Pospíšila jde do-
konce o porušení koaličních do-
hod. Strany se totiž nejprve do-
hodly, že s Janečkem jednotlivé vý-
tky nejprve projednají, než budou
věc řešit dál.
S primátorovým argumentem

o manažerských pochybeních na-
víc TOP 09 nesouhlasí. „Pan Jane-
ček je nejúspěšnější manažer v his-
torii té společnosti. Co se týká zis-
ku, tak když se podíváte do účet-
ních závěrek, ztrojnásobila společ-
nost v době jeho působení zisky,“
brání šéfa plynáren radní pro ob-
last majetku Jan Chabr (Spojené
síly pro Prahu / TOP 09).
Piráti ale mají problém i s dalšími

aspekty fungování Pražské plyná-
renské. Vadí jim také statisícové
tantiémy pro členy dozorčí rady
včetně bývalého magistrátního za-
stupitele Karla Březiny (ČSSD), kte-
rý byl soudem pravomocně odsou-

zen za podvod v dopravním podni-
ku, kde jako předseda dozorčí rady
neoprávněně pobíral odměny v cel-
kové výši 290 tisíc korun.
„Vyšlo najevo, že rozhodnutím,

kterým přidělil Janeček tantiémy

Březinovi, je přidělil také sobě.
Není možné si poslat sám sobě půl
milionu nad rámec běžné odmě-
ny,“ uvádí Hřib s tím, že předsta-
venstvo Pražské plynárenské odmí-
tá poskytovat dozorčí radě společ-
nosti i radě hlavního města zápisy
a informace, třeba právě o odměňo-
vání členů statutárních orgánů.
„Informování je zásadní proto,

abychom mohli prověřit veškeré
spekulace, které se ve spojení
s Pražskou plynárenskou objevují,“
vysvětluje Hřib. Prověřit je podle
něj potřeba třeba údajný vztah fir-
my Revis a TOP 09. Strana od spo-
lečnosti Revis totiž získala statisíco-
vé sponzorské dary, firma je ale zá-
roveň dodavatelem Pražské plyná-
renské, přičemž Janeček byl do
čela představenstva dosazen za vlá-
dy primátora Tomáše Hudečka (ex
TOP 09).
Podle Chabra jde však jen o nepo-

tvrzené spekulace, na jejichž zákla-
dě není možné odvolávat předsedu
představenstva městské společnos-

ti. „Odvolávat členy představen-
stva s prokazatelnými výsledky jen
kvůli spekulacím je předčasné a ne-
svědčí to o profesionalitě,“ říká
Chabr.

Město určí zmocněnce
Koalice ovšemhodlámožné problé-
my v plynárenské dále řešit. Město
zmocní radní Hanu Kordovou
Marvanovou (Spojené síly pro Pra-
hu / STAN), aby oslovila orgány čin-
né v trestním řízení a zjistila, zda
podle vyšetřování vedení společ-
nosti skutečně pochybilo.
Na základě včera schválených no-

vých pravidel odměňování členů
statutárních orgánů Pražské plyná-
renské nárok na tantiému zaniká
i členům dozorčí rady. „Zadali jsme
také vypracování analýzy, která má
vyhodnotit vlastnickou strukturu,
kdy město drží podíl v Pražské ply-
nárenské skrz Pražskou plynáren-
skou holding,“ dodává radní
Chabr.
—Martin Bajtler

NOVÉ MĚSTONejvětší a asi nejslav-
nější prostory Městského soudu
v Praze, zvané podle svého bývalé-
ho účelu porotní síň, za více než sto
let existence pamatují mnohé ce-
lebrity velkého světa politiky i pod-
světí. Nedávno zde před soudem
stáli primátoři či podnikatelé.
V této „jednačce“ soud probíral pří-
pad uprchlého gangstera, před
spravedlností se tady odpovídala
i slovutná metalová hvězda.
Za svou pohnutou minulost však

síň s nynějším číslem 101 v prvním
patře justičního paláce pravděpo-
dobně nepamatuje, aby obžalobě
ze zneužití pravomoci, korupce
a dalších deliktů čelil zkušený soud-
ce odvolacího, tedy Vrchního sou-
du v Praze.
Stalo se včera, kdy senát začal

řešit kauzu devětapadesátiletého
soudce Ivana Elischera. Obžalová-
no je i pět osob z vietnamské komu-
nity, kteří se zpovídají z navádění
ke zneužití pravomoci úřední oso-
by, úplatkářství a dalších deliktů.
Elischerovi hrozí pět až 12 let.

Milion i přísnější trest
Dvě hodiny státní zástupce četl roz-
sáhlou obžalobu o osmi bodech.
Soudce prý za úplatek na objednáv-
ku vietnamského podnikatele pra-
cujícího pro další členy své komuni-
ty na vrchním soudě ovlivňoval kau-
zy, které v první instanci řešily kraj-
ské soudy.
V jednom případě za milion ko-

run, v dalším případě naopak po-
dle žalobce zpřísnil tresty, protože
obžalovaní nechtěli dát úplatek.
„Tento rozsudek nebyl výsledkem
spravedlivého procesu, ale byl vy-
nesen jakomsta za neudělení úplat-
ku,“ uvedl k tomuto případu žalob-
ce Vladimír Pazourek.
V dalším případě podle žalobce

soudcova pracovna v budově vrch-
ního soudu na Pankráci posloužila
jako informační kancelář, odkud
prýštily důvěrné informace o trest-

ních řízeních, obviněných i odsou-
zených. „Informace obžalovaný zís-
kával neoprávněně na základě ne-
formálních kontaktů, které získal
v justici,“ uvedl státní zástupce.
Elischer v obsáhlém vystoupení

obžalobu kategoricky popřel. „Ni-
kdy jsem žádné peníze nepřijal. Mé
rozhodování bylo řádné a v soula-
du se zákonem,“ zdůraznil a napa-
dl i policejní vyšetřovatele, kteří
prý postupovali maximálně v ne-
prospěch obhajoby. Hlavní řízení
je naplánováno na pět dní a pokra-
čuje výslechy obžalovaných.

Primátoři na trestné lavici
V jednací síni celebrit kvůli obvině-
ní porušení povinnosti při správě ci-
zího majetku a za porušení pravi-
del hospodářské soutěže před tře-
mi lety usedli bývalí lídři Prahy, To-
máš Hudeček a Bohuslav Svoboda.
Oba politici spolu s dalšími obvi-

něnými usedli na lavici obžalova-
ných v kauze Opencard a oba dosta-
li od městského soudu podmíněné
tresty. Hudečkův rozsudek v rámci
odvolání před několika týdny opět
zrušil Vrchní soud v Praze. Svobo-
da se v mezičase dostal do Sněmov-
ny a jeho kauza budemoci pokračo-
vat až po skončení poslaneckého
mandátu.
Ve slavné „jednačce“ senát probí-

ral také pokus vytunelovat podnik
Čepro, tedy konspiraci, v jejímž
čele stál proslulý uprchlík – podni-
katel Radovan Krejčíř. S ním před
soudem stanulo pět obžalovaných,
Krejčíř zůstává sice v Jihoafrické re-
publice, ale kvůli podvodu proti fir-
mě Čepro a přípravě vraždy celníka
dostal patnáct let. „Započítány
v tom jsou i jeho dřívější odsouzení
v ČR za půlmiliardový daňový únik
a další trestné činy,“ zaznělo loni
v rozsudku Vrchního soudu v Pra-
ze, který trest potvrdil.
V porotní síni před časem před

trestní senát předstoupila i americ-
ká metalová hvězda Randy Blythe,
tehdejší frontman proslulé forma-
ce Lamb of God. V roce 2012 byl
vzat na měsíc do vazby a obviněn
ze zabití fanouška, kterého v klubu
Abaton shodil z pódia.

Blythe si nakonec v roce 2013 vy-
slechl zprošťující rozsudek. „Do-
mníváme se, že zde došlo k velmi
závažnému pochybení ze strany
promotéra, organizátora koncer-
tu,“ uvedl ve zdůvodnění osvobozu-
jícího verdiktu soudce Tomáš Kubo-
vec. Skupina Lamb of God totiž
měla ve smlouvě jasně vymezeno,
že fanoušky na pódiu nechce.

K jednací síni 101 nepatří jen nej-
vážnější kauzy, naopak. Ani v tom-
to prostoru nemlčímúzy. „I tyto se-
cesní prostory dokazují, že i strohá
místa mohou být krásná,“ řekl
předseda Městského soudu v Praze
Libor Vávra, který zde před časem
zahajoval předvánoční koncert.
A nešlo o jediné obdobné vystoupe-
ní.

Nenápadnou atraktivitu justiční-
ho paláce na Novém Městě objevili
před řadou let také filmaři. Ve slav-
né jednací síni se filmovalo pokra-
čování Dobrodružství kriminalisti-
ky. V 70. letech se zde natáčel i je-
den z dílů normalizačního seriálu
30 případů majora Zemana, Štvani-
ce. „Dejte slovo Zemanovi,“ zazně-
la zde z galerie známá hláška.

Stíhaný soudceNa lavici obžalovaných v největší síni městského soudu usedl i soudce odvolacího soudu Ivan
Elischer. Obvinění ze zneužití pravomoci a korupce odmítl. Foto:Michal Šula, MAFRA

Jan Bohata
redaktor MF DNES

Smíchov

Zdroj vody
pozastavil stavbu
u nádraží
Na pozemcích u Nádražní ulice ne-
daleko smíchovského nádraží se za-
tím nesmí stavět. Pražští radní vče-
ra zastavili řízení o povolení výjim-
ky ze stavební uzávěry týkající se
pozemku, kde jsou vodní vrty slou-
žící jako rezerva, která by mohla zá-
sobovat až 600 tisíc lidí po několik
dní. Několik bytových domů a větší
kancelářský objekt chce stavět spo-
lečnost CWI Smíchov, jejímž jedna-
telem je vlastník developerské sku-
piny UDI Group Radek Menšík.
„Stavební uzávěra nadále trvá. Pro
nás je prioritní, aby dřív, než bude
povolena zástavba v této oblasti,
byla vyřešena ochrana tohoto vod-
ního zdroje,“ řekla radní Hana Kor-
dová Marvanová (Spojené síly pro
Prahu / STAN). Podle ní je důležité
vyřešit majetkoprávní spor o po-
zemky se zdrojem vody, kdy si jej
nárokují společnost CWI i doprav-
ní podnik společně s městem. Rad-
ní navrhuje, aby společnost CWI
převedla předmětné pozemky na
hlavní město. (ČTK)

Smíchov

Praha odmítá
výstavbu nové
plavební komory
Magistrát zadá Institutu plánování
a rozvoje, aby připravil nesouhlas-
né stanovisko k povolení nové pla-
vební komory u Dětského ostrova,
kterou chystá Povodí Vltavy. Radní
včera schválili také text memoran-
da s Prahou 1 a Prahou 5, ve kte-
rém se všechny tři strany zavazují,
že využijí všechny zákonné pro-
středky k tomu, aby stavbě zabráni-
ly. Státní podnik novou komoru
odůvodňuje nedostatečnou kapaci-
tou té stávající a na projektu trvá.
„Navýšení lodní dopravy na řece
povede k dalšímu znečištění ovzdu-
ší, navýšení hlukové zátěže, úbyt-
ku zeleně, zásahu do chráněné pa-
mátkové rezervace, do ekologické-
ho biotopu a k prohloubení nega-
tivních dopadů na životní prostře-
dí v centru,“ píše se v memorandu
Prahy a městských částí. Naopak
přínos pro obyvatele Prahy samo-
správy nevnímají žádný. Stávají-
cím smíchovským zdymadlem pro-
jíždí ročně zhruba 28 tisíc lodí. Dal-
ší zvyšování tohoto počtu je podle
vedení města problematické i z dů-
vodu regulace toku. (ČTK)

Primátoři i metalistaSlavná jednací síň hostila i někdejší primátory TomášeHudečka (vlevo) a Bohuslava Sobotku
(vpravo). Souzen zde byl též zpěvákRandy Blythe (snímek vpravo). Foto: archiv MAFRA

Ve slavné jednací síni na lavici
obžalovaných nyní usedl
odvolací soudce Ivan Elischer.

Není možné poslat
sám sobě půl milionu
nad rámec běžné
odměny.

Koalice řeší spor o plynárny a jejich šéfa

Soudní síň „celebrit“
hostila politiky i soudce

INZERCE

Zaměstnání - Nabídka
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme
mzdovou účetní pro kompletní zprac. mzdo-
vé agendy, praxe min.3 roky. Nabízíme záze-
mí stabil. spol. s tradicí, zajímavé benefity.
Praxe ve stát. sféře, zdravotnictví vítána.
Kontakt: personalni@upmd.eu, tel:
296511240, 800. 204085

STR Praha s.r.o. se sídlem na Praze 4, při-
jme na HPP strojního mechanika pro přes-
nou montáž na sídle firmy a konečnou - ob-
časnou montáž u zákazníka (ČR, Evropa).
Zabýváme se výrobou dopravních systémů
pro výrobu kovových obalů. Základy AJ nebo
NJ na komunikatitní úrovni výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 241483080, paní Paulo-
vá.204153

Knihy a časopisy
Knihy! Koupím velkou knižní pozůstalost.
Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhod-
ný do stylové čítárny - knihovnu, křesla, sto-
lek, lampu, aj. Tel. 603478873204319

Byty - koupě
Koupím byt v Praze, přímo od majitele.
604617788201778

Sběratelství
Knihy! Odkoupím velkou knižní pozůstalost,
Praha a okolí. Tel:603478873204357

Koupím
Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:
zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Praha a okolí. Tel:
603478873204471


