V Rousínově dne 20. 5. 2019

Analytik NFPK
JUDr. Ondřej Závodský

Věc: Upozornění na netransparentní a věcně nesprávnou komunikaci

Vážený pane doktore,
dovolte mi reagovat jménem společnosti European Data Project s.r.o. na Vaši veřejnou komunikaci
k tématu projektu casina v katastrálním území obce Holubice.
Z Vašich výroků či textů zaznívá řada nepřesných a nesprávných informací, které je vhodné pro
média i pro občany Holubic uvést na pravou míru:
1) Tvrdíte, že Smlouva o spolupráce mezi našimi společnostmi a obcí je neúčinná.
Skutečnost: Smlouva je účinná; podmínky nabytí účinnosti smlouvy vymezuje čl. 7 odst. 7.1.
smlouvy (nabytí vlastnictví k objektu na adrese Holubice č.p. 359 a předložení povolení
k provozování hazardních her obci). Obě z uvedených podmínek byly naplněny.
2) Tvrdíte, že pokud obec Holubice smlouvu poruší, nic jí za to nehrozí.
Skutečnost: Smlouva jasně stanoví, že v případě konkrétně definovaných jednání
poškozujících naši investici se obec zavazuje zaplatit naší společnosti vzniklou škodu.
Předmětná ustanovení čl. 6. smlouvy jsou tedy reparační povahy nikoliv sankční, tak jak je
z Vaší strany nesprávně prezentováno.
3) Tvrdíte, že casino způsobuje kriminalitu.
Skutečnost: Stejně jako další casina v okolí Brna a dálnice D1 (Victory v kastru Popůvek či
Rohlenka v katastru Jiřic), ani naše casino s registrací a desítkami kamer vně i uvnitř nemůže
působit žádnou místní kriminalitu. Co se týče obecné kriminality, nový zákon o hazardních
hrách, za jehož přípravu jste byl odpovědný, povolil internetová casina, takže casinové hry,
včetně automatů, má každý k dispozici online.
4) Obviňujete obec, že informuje o casinu jednostranně.
Skutečnost: Jednostranně informujete Vy, když uvádíte nesprávné údaje a motivujete obec,
aby porušila své závazky, aniž byste za to nesl jakoukoliv odpovědnost.
Za naši stranu musíme ještě dodat následující:
1) Zamlčujete občanům Holubic, že ruletu i automaty má každý ve svém mobilu a počítači
v online casinech. Ty byly legalizovány zákonem, za jehož přípravu jste byl Vy odpovědný.
Do té doby mohla být ruleta či automaty legálně pouze v kamenné provozovně. Vámi
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připravený zákon způsobil, že své casino má každý doma nebo v práci pouze několik kliknutí
daleko.
2) Při své kritice se zaměřujete pouze na projekt casina v Holubicích, přestože v okolí je hned
několik otevřených casin. Proti těm se nijak nevymezujete. Měl byste transparentně vysvětlit,
jakou motivaci máte k tomu, že útočíte právě na tento jediný projekt.
3) Jste analytikem neziskové organizace Nadační fond proti korupci. Z názvu organizace
vyplývá, že se má zabývat korupčním jednáním ve veřejné sféře. Nerozumíme, proč se
angažujete v projektu casina v Holubicích. Naše firma, která je součástí nadnárodní skupiny
Novomatic, má velmi přísná pravidla compliance a žádné „výhody“ politikům neposkytuje. To
platí stoprocentně i v případě projektu Holubic. Uvítali bychom proto vysvětlení NFPK, čím je
motivováno jeho angažmá v této kauze.
Závěrem podotýkáme, že informace, které ve věci projektu casina v Holubicích zveřejňujete, nejsou
poskytovány se zájmem na odbornosti a věcné správnosti, ale čistě se záměrem ovlivnit postoj
občanů Holubic k projektu casina. Domníváme se, že toto jednání neprospívá dobré pověsti NFPK
ani Vaší osobní.

S pozdravem
Mgr. Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí a veřejný zástupce EDP s.r.o.
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