Regulace hazardu nebo likvidace provozoven nespojených s podnikáním
expolitika?

Hazardní byznys byl v Chomutově (dle MF ČR k 28.2.2014) 1 provozován na 2 povolených místech

1. Zahradní ulice
provozovatel automatů: BONVER WIN a.s., HELVET GROUP a.s. a W.G.G.
provozovatel herny: Jaroslav Kufa (http://victorybar.webnode.cz/kontakt/ )
BONVER WIN- patří dvojici Pavel Kulajta a Dalibor Pobořil. Provozují cca 4,5 tisíce automatů v ČR, roční příjem cca 6,4 miliardy korun. Dvojice podnikatelů v
90. letech postavila ve Valašském Meziříčí jeden z nejmodernějších skladů na dozrávání banánů v Česku a začala tohle ovoce dovážet ve velkém z Ekvádoru.
K hazardu se pak Kulajta s Pobořilem dostali přes provoz restaurací a naplno se mu začali věnovat až v roce 2002, dnes hlavní předmět příjmů.
HELVET GROUP - provozuje rozsáhlou síť heren a kasin značky Magic Planet, v médiích zmiňovaná v souvislosti s nestandardními finančními toky: 1) V r.
2014 Lidové noviny informovaly, že poslala tělovýchovné jednotě na Praze 11 (TJ Jižní Město Chodov)několik milionů korun. Peníze určené údajně na opravu
sportoviště ale záhy zase odtekly pryč. Podle trestního oznámení stojí za celou podezřelou transakcí člen vedení tamější stranické buňky ČSSD. Dva roky
předtím informovaly Hospodářské noviny o šetření FAÚ, který společnost vyšetřoval kvůli podvodům ve výši 140 milionů korun, a podle deníku dokonce
podal trestní oznámení. Ještě předtím informovala Česká televize o absurdním daru ve výši dvanácti milionů korun občanskému sdružení Hájský spolek pro
obnovu, o kterém údajně nikdo neslyšel ani na adrese, kde je přihlášené. Zajímavé je, že ono sdružení sídlilo v Praze 11, podobně jako TJ Jižní Město Chodov.
WGW - napojena na Alexandra Nováka
2. Mostecká ulice
majitel prostoru: Chomutovská bytová a.s.
automaty provozuje: W.G.G.

provozovatel herny: Radim Bouček (V únoru 2014 Chomutovská bytová dala Boučkovi ultimátum na vyklízení – ten si stěžuje, smlouva byla na 5 let, po roce
vystěhován – chyba na straně města – smlouva nebyla vyvěšena na úřední desce – ve hře žaloba za ušlou investici:
http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/nechali-me-za-miliony-udelat-hernu-a-ted-ji-chteji-pro-jineho-20140317.html)
Firmy napojené na provozovatele herny:
PRINCESS GAME s.r.o. (dále jen PG)


dříve NATERIX INVEST s.r.o



100 % (od 29. 10. 2012) Chance4you, SE – vlastníkem a členem představenstva je Bouček Radim (100 % od 18. 2. 2013), který je zároveň jednatelem
PG od 7. 8. 2013 a jednatelem THOR – GAME s.r.o. Od 10. 2. 2015
3. Dodavatel pro obě herny – W.G.G. a.s.
IČ: 29120764 - vlastnická struktura:

a. 50% TLM s.r.o (konečnými vlastníky Hikl Marek a Hammer Libor – oba následně figurují v dalších společných firmách (společná aktuální nebo
dřívější adresa s W.G.G., působí v oblasti petrochemie)
b. 50% Denizati s.r.o. (konečným vlastníkem Vlk Jiří); původní sídlo: Plzeň 1, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00 – na této adrese sídlí okolo 30ti firem (z
těchto firem mají 4 matku v daňovém ráji) ; aktuální sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha - Smíchov, 15000, Česká republika
Oba spoluvlastníky dále spojuje :
a) vztah ke společnosti Companie Tenedora s.r.o. - tato firma zakládá a prodává společnosti na klíč. Založila Denizati s.r.o. a také několika
společností, které následně přešly do vlastnictví TLM s.r.o.
b) společné působení Jiřího Vlka a Marka Hikla v představenstvu společnosti Profi Universe a.s.

4. Napojení W.G.G. a.s. na Alexandra Nováka
a) Jiří Vlk ve společnosti s personálními vazbami na Alexandra Nováka (velmi pravděpodobně vlastněná A. Novákem - akcie na jméno)
Jiří Vlk od 14.9.2006 do 9.3.2013 členem představestva PAH Czech a.s. V identickém období působila jako místopředsedkyně představenstva Jana
Šilhánková zastávající statutární funkce ve společnostech Alexandra Nováka (Real Estate a.s.; "MULTITECHNIK" spol.s.r.o.). Ve stejném období stála Eva
Nováková v čele dozorčí rady PAH Czech.
b) Marek Hikl jednatelem dceřinné společnosti Alexandra Nováka
Marek Hikl je jednatelem OMC s.r.o. spoluvlastněné REAL ESTATE a.s. ve vlastnictví Alexandra Nováka. Druhým vlastníkem je T.L.M. s.r.o. (spoluvlastní
dodavatele automatů W.G.G.)

c) ve vedení W.G.G. společník A. Nováka
Ing. Jaroslav Volmut - od 30.1.2012 do 28.7.2014 místopředseda představenstva W.G.G. Ve stejném období (od 27.1.2010 do 31.3.2014) předsedou dozorčí
rady Novákovy kontroverzní společnosti TALWIN a.s. (též spolumajetkový podíl).

d) informace z médií
Podle Aktuálně.cz například v ašském Grand Casinu měli finančně zajišťovat zájmy WGW mimo jiné Alexandr Novák a Patrik Oulický.
(http://zpravy.aktualne.cz/regiony/ustecky/chomutovskym-hernam-zvoni-hrana-kdo-ovladne-ty-co-preziji/r~599cc83aba3a11e387f2002590604f2e/)

Související:
Jiří Vlk - jednatel společnosti O.K.Pool s.r.o. Do 6.srpna 2009 v ní 80% vlastnila společnost Jemapol, kterou společně vlastnili Renata Svobodová, Jaroslav
Volmut a Jiří Ježek. V srpnu 2009 přešlo O.K.Pool na společnost Blancure, SE – její majetková struktura zatím nerozkryta. Jediným členem představenstva je
Jiří Vlk, jedinou členkou dozorčí rady Pavlína Vlková. (Vedle O.K. Pool s.r.o. existuje rovněž O.K.Pool CZ s.r.o. vlastněný původně Jemapolem a následně
Pavlínou Štichovou Komínkovou a René Komínkem - kontroverzní odvolaný ředitel ŘSD).
V druhé polovině roku 2009 získala firma O.K.Pool spol. s.r.o. evropskou dotaci ve výši třiceti milionů na stavbu hotelu v centru Litvínova.Následnou veřejnou
zakázku vyhrála společnost FRK, s.r.o. (Ahmad Raad). Volmut, Ježek, Raad = společné působení v TALWIN a.s. (Alexandr Novák), Jiří Vlk ( PAH Czech a.s. napojena na Nováka).
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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