
Špinavé prádlo aneb kdo jde po Martinu 
Dvořákovi 
25. 01. 2012 | Redakce 

Za kulisy událostí – Rozvod Michaely Krešlové a Martina Dvořáka, letitého šéfa pražského 
dopravního podniku, patřil mezi ty hodně divoké. Zasvěcení z pražského byznysu vědí, že 
bývalí partneři se roky nedokázali shodnout nejen na majetku, ale ani na péči o společného 
potomka. 

Po vleklých soudních stáních a mnoha naschválech se nakonec temperamentní podnikatelka a 
jeden z členů Janouškovy golfové party Dvořák loni dokázali domluvit. 

Jenže teď se zdá, že nic neskončilo. 

Bouřlivý rozchod nyní opět vytáhli Dvořák a jeho matka Marie Nováková, když vysvětlují 
pochybnosti spojené s mnohamilionovými rodinnými investicemi do nemovitostí. Sekundují 
jim v tom advokáti z kanceláře Šachta&Partners, kteří u nákupů vil na pražské Hanspaulce a 
portugalské Madeiře asistovali. 

Krešlová se podle nich chce Dvořákovi pomstít, k ruce má svého kamaráda Karla Randáka a 
ten zase k osobní válce využívá Nadační fond proti korupci finančníka Janečka. „Já nemám 
žádný problém, nemám problém, že policie něco vyšetřuje, mám problém se svou bývalou 
ženou,“ shrnul to Dvořák. 

Zapomněl však, že někdy i prostá sousedská „závist“ udělá své… 

O tom, jak to bylo se zdroji informací, totiž něco víme, protože to byl právě deník Insider, kdo 
majetkové poměry Dvořákovy rodiny od loňského prosince rozplétal (podrobnosti můžete číst 
například ve vydání z 2. ledna). 

I kdyby ale informace o majetku rodiny svého bývalého manžela zveřejnila Michaela 
Krešlová, na jejich vážnosti by to nic neměnilo. 

Vždyť matka Martina Dvořáka získala v posledních třech letech nejméně dvě nemovitosti za 
celkem 60 milionů korun. Koupila je pomocí neprůhledných operací od offshorových firem 
nebo za peníze, které jí údajně půjčovaly anonymní holdingy s utajovanými beneficienty. 

Asistovali při tom právníci z kanceláře Šachta&Partners, kteří byli spolu s klientem Ivo 
Rittigem obviněni Janečkovým protikorupčním fondem, že vyváděli z „Dvořákova“ 
dopravního podniku peníze. A to vše v době, kdy syn Marie Novákové uzavíral v dopravním 
podniku kontrakty za miliardy. 

To jsou fakta, která nezpochybňuje vůbec nikdo. 

Ani Dvořák, ani jeho matka a dokonce ani právníci ze Šachta&Partners je slovem nepopřeli. 
Pouze trvají na tom, že šlo o standardní operace, které s Dopravním podnikem, Ivo Rittigem a 
samotným Martinem Dvořákem nemají vůbec nic společného. 



Může to být všechno náhoda, služeb jedné advokátní kanceláře může využívat jak Rittig, tak 
Dvořákova matka. 

Vyvozovat závěry o nelegálním původu peněz jen z faktu, že Šachta&Partners nechtějí 
finanční toky zveřejnit, také nelze. Kancelář postupuje tak, jak se chová drtivá většina 
advokátů. 

Ovšem zjištění, že na realitní nákupy Dvořákovy matky byly k dispozici i miliony od firmy z 
Panenských ostrovů, jejíž ředitelkou je Jana Lütken – stejná žena, která stála v čele 
společnosti Cokeville Assets, u níž skončilo 17 haléřů z každé jízdenky od dopravního 
podniku – je už ten typ náhod, který si minimálně zaslouží bližší pozornost policie. 
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