Hned tři politici mají co vysvětlovat
Včera vyplavaly na povrch podrobnosti o podnikání a podivuhodných majetkových poměrech
tří známých politiků – Pavla Béma, Pavla Suchánka a ministra průmyslu Jana Mládka.
PRAHA Asi největší pozornost přilákala informace časopisu Euro o bývalém pražském
primátorovi Pavlu Bémovi, který vládl metropoli v letech 2002 až 2010. Pustil se do
podnikání s realitami. Někdejší místopředseda ODS se v dubnu stal jednatelem společnosti
Levandres, s. r. o., jejíž zakladatelkou je kyperská firma Tarascota LTD. Na stejné adrese jako
Tarascota sídlí na Kypru i firma Paulinino LTD, kterou zastupuje Dušan Palcr, lobbista a
spolumajitel skupiny J&T. A právě J&T banka je i správcem vkladů.
LN zajímalo, jestli Palcr spolupracuje přímo s Pavlem Bémem a jak vlastně podnikání
exprimátora vypadá. "Odmítám komentovat kampaně proti bývalým politikům," napsal
redakci Palcr s tím, abychom se obrátili na tiskového mluvčího banky. "Nezlobte se, ale jsme
vázaní bankovním tajemstvím," reagovala Monika Veselá, mluvčí J&T. Bez odpovědi zústaly
i dotazy adresované Pavlu Bémovi.
Podle Petra Soukenky z Nadačního fondu proti korupci netransparentní podnikání nahrává
spekulacím. "Firma s neznámým a obtížně dohledatelným vlastníkem je ideální pro legalizaci
výnosů z trestné činnosti," řekl Soukenka Euru. Vzpomněl rovněž legendární projekt
Opencard, kvůli kterému skončili u soudu magistrátní úředníci.
LN už v dubnu upozornily na skutečnost, že ODS se kvůli úvěru z roku 2009 dostala do potíží
a musela zastavit i část Modrých domů, které vlastní v regionech. Strana si půjčila od RMS
Mezzanine, kterou přes kyperskou skořápku ovládá slovenský podnikatel a lobbista blízký
československé finanční skupině J&T Boris Procik.
Neméně pozoruhodné jsou informace o současném podnikání bývalého šéfa sněmovního
rozpočtového výboru Pavla Suchánka. Ten v dresu ODS patřil mezi vlivné postavy sněmovní
politiky. Podle zjištění časopisu Týden má k dispozici byty v hodnotě dvanácti milionů korun.
Muži, který proslul zejména bojem proti zveřejňování anonymních akcií firem a výletem na
golf do Dubaje ve společnosti lobbisty a Bémova kamaráda Romana Janouška, připisuje
časopis vlastnictví tří bytů v Praze a jednoho apartmánu v areálu golfového hřiště v Berouně.
Zmíněné pražské nemovitosti patří firmě Confido, jejímž statutárním ředitelem je Suchánek.
V době, kdy byl ještě poslancem, firmu zastupoval jeho sněmovní asistent Jiří Němeček.
Levnější než v Praze
Suchánek Týdnu popřel, že by je vlastnil: "Pan Němeček firmu neměl, byl jen statutár." Na
otázku, komu firma tedy patří, nechtěl odpovědět přímo. "To možná vím, ale nevím, proč
bych vám to teď momentálně měl říkat," dodal. Jak zjistili novináři, byt v Berouně si pořídil
Suchánek na základě úvěru, proti kterému ručil dvěma byty firmy Confido.
Podle informací redakce jsou nemovitosti v areálu golfového hřiště levnější než v Praze.

Například cena bytu o rozloze 120 metrů čtverečních se pohybuje okolo 4,5 milionu korun.
Mezi návštěvníky tamního "greenu" patří také další vlivné osoby, jako například lobbista Ivo
Rittig či rodina Kočků.
Nemenší pozornost vzbudila i koupě nemovitosti, v níž bydlí ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek (ČSSD). Byt 5+kk v Jeseniově ulici v Praze 3 si podle Centra nezávislé investigace
(CNI) koupil sociálnědemokratický politik od neprůhledné firmy, a to v den, kdy v roce 2006
skončil ve funkci ministra zemědělství.
Koupil ho za 7,9 milionu korun od firmy Leonardo Investment. Tu přitom vlastnila jiná firma,
Hurley Management z daňového ráje na Britských Panenských ostrovech. Jejím prokuristou
byla panamská firma Mossack Fonseca, která podle zahraničních médií poskytovala služby
světovým diktátorům, jako jsou například Robert Mugabe či Muammar Kaddáfí.
Mládek: Neřídím tajné služby
Mládek tvrdí, že o propojení na netransparentní firmu z Panamy nevěděl. "To by snad mohla
nějaká tajná služba a ty já neřídím. Zároveň se mi ani dnes v roce 2015 nepodařilo veřejně
dohledat informace o tom, že by společnost Hurley Management byla zakládaná společností
Mossack Fonseca. Mohu pouze konstatovat, že mám svědomí zcela čisté, rozhodně nejsem ve
střetu zájmů," uvedl k této záležitosti v rozhovoru pro CNI Mládek.
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