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Komerční aktivity v objektu Horského hotelu bez 
smluvního podkladu

• V objektu Horského hotelu je dlouhodobě komerčně

provozována restaurace

• V objektu Horského hotelu je rovněž provozována lyžařská

škola K+K a půjčovna lyžařského vybavení - bez smlouvy o

pronájmu



Výnos těchto aktivit

• Tyto aktivity nemají oporu v žádné z dodaných smluv

• Tyto aktivity nezanechaly žádnou auditní stopu 

v dodaném účetním deníku společnosti

• Ředitel společnosti, Mgr. Bohdan Urban odmítl v 
obou případech podat vysvětlení



Analýza společnosti Grant Thorton Advisory

•Analýza zadána: 26.8.2015

•Popisuje vztahy mezi společnostmi holdingu

•Cena zpracování analýzy: 

457 600 Kč bez DPH 
(553 696 Kč včetně DPH)



Co je obsahem analýzy společnosti Grant Thorton
Advisory?

 Činnost P10 Majetková - 51 stran

tuto část prezentoval na ZMČ 21. 9. 2015 jako svou deskripci

aktuálního stavu celého holdingu Mgr. Bohdan Urban

 Popis finanční situace Prahy 10 – Majetková – 20 stran

 „Manažerské shrnutí“ - 4 strany velmi obecně formulovaných závěrů

 Závěrečná zpráva - 61 popisu pracovních činností zaměstnanců

holdingu (tzv. „time sheets“)

 Problematika Horského hotelu a chaty Sport – 18 stran



Co tedy v „Analýze“ nalezneme? Cituji například:

• „Zásadní" informace o pracovní náplni zaměstnanců holdingu:

 "správa promopanelů: sledování jejich pohybů“

 "vedení tabulky, kde jsou umístěné (tato činnost trvá přibližně 1-2 hodiny)“

 správa farmářských trhů: „někteří trhovci platí na ruku, jiní ještě na fakturu“

… a vše vystihující: "někdy není práce“

• o kvalitativní úrovni analýzy vypovídá například i tato formulace:

"p. Zemánek fakturuje Majetkové, a.s. — ta vyfakturuje trochu více MČ“



A co v ní ZCELA chybí?

• Aktuální organizační struktura – personální audit a návrh změn

• Finanční analýza a výhled profitability holdingu v příštích obdobích

(extrapolace finančních výhledů pro další období a optimalizace

současného stavu)

• Konkrétní praktická doporučení

• Jakákoliv podložená argumentace proti závěrům Jany Komrskové

zveřejněných na ZMČ 21.9.2015

• Pracovní náplň ředitele holdingu



Jaký je přínos této analýzy?

• Řediteli holdingu, Mgr. Urbanovi, jsem opakovaně položila otázku na

kterou nedokázal odpovědět:

„Čím je pro Vás předložená analýza přínosná a který

konkrétní výstup nebo doporučení přesahuje Vaše

profesní zkušenosti a pracovní náplň plynoucí z pozice

ředitele a.s. ?“

Tato otázka trvá a žádám o její zodpovězení.



Jaký je přínos této analýzy?

Žádám ředitele holdingu, Mgr. Urbana o vysvětlení i následujících

otázek:

 Z jakého důvodu nejsou v analýze zohledněny komerční aktivity

provozované v objektu Horského hotelu?

 Na základě jaké smlouvy jsou tyto „nelegální“ aktivity provozovány?

 Kam doposud plynul zisk z těchto aktivit?



Aktuální stav

• Svým dopisem ze dne 24.3.2016 mi pan ředitel 
holdingu Mgr. Bohdan Urban, po komentované 
konzultaci s  předsedovou představenstva, ing. 
Martinem Slavíkem, odmítá podat jakékoliv další 
informace, nebo podklady, které jsou podstatné pro 
mou práci zastupitele.

• Aktuálně konzultuji příslušné právní kroky proti 
tomuto vyjádření. 



Děkuji za pozornost 
Jana Komrsková


