Název materiálu: Vyhlášení místního referenda o hazardu v Rudné (objekt Atol)
Důvodová zpráva: V objektu bývalého hotelu Atol buduje společnost NAM Property dle vlastního
vyjádření na webu města Rudná „relaxačně zábavní komplex1“ (příloha č. 1), součástí má být také
„největší CASINO ve střední Evropě“2 (příloha č. 2) které se prezentuje pod značkou All Inn Prague.
Vzhledem k obavám veřejnosti i zastupitelů z napojení projektu na organizovaný zločin uspořádala
Rudná Veřejnou diskusi ke komplexu Atol3 (příloha č. 3). Byla přislíbena ÚČAST INVESTORA – ten však
diskusi přítomen nakonec nebyl. Jeho právní zástupce oznámil, že není znám ani provozovatel. Na
přímé otázky diskutujících směrem k vazbě na organizovaný zločin nebylo odpovězeno.
V průběhu diskuse byly vylíčeny pozitivní dopady na město i jeho rozpočet. Zástupce investora
prezentoval přínos pro rozpočet města okolo 30 mil. Kč4 (příloha č. 4). Uvedl, že „žádná reálná rizika
na kvalitu života ve městě Rudná, která by byla spojená s prezentovaným projektem, neexistují.“
Právní zástupce také nabídl městu uzavření smlouvy o spolupráci. Provoz kasina měl být zahájen
8.10.2020, a to „Turnajem století“ o více než dvě miliardy korun (88 mil. EUR)5 (příloha č. 5).
Tyto skutečnosti nebyly naplněny:
•
•
•
•

město nemá uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci (ani s investorem, ani s provozovatelem)
stavba komplexu měla být hotová v 2020, ale do dnešního dne je stále ve stádiu hrubé stavby
město nevykazuje v rozpočtu 2021 ani ve výhledu na další roky žádné příjmy z provozu kasina
do dnešního dne není znám provozovatel kasina

Existují jasné vazby mezi kasinem All Inn Prague a mezinárodním organizovaným zločinem:
• Vlastníkem objektu ATOL, ve kterém vzniká kasino All Inn Prague, je firma NAM Property, jejímž
společníkem a jednatelem je podle obchodního rejstříku6 (příloha č. 6) Elen Aharonjan
• Nositel stejného příjmení Arman Aharonjan (viz reportáž ČT24 v příloze č. 7) byl označen za
„hlavu arménského podsvětí“ 7. Dle ČT 24 jej slovenská policie vinila z vydírání podnikatelů. Na
Aharonjana byl dle reportáže spáchán (neúspěšně) atentát a byl na něj vydán mezinárodní
zatykač.
• Propojení Armana Aharonjana na vznikající kasino potvrzuje i web armcoin.co8 (příloha č. 8)
prezentující kryptoměnu Armcoin. Web provozuje estonská společnost ArmCoin OÜ, jejímž
jednatelem je Arman Aharonjan9 (příloha č. 9). Web uvádí: „Ve spolupráci s největším kasinem v
Evropě ALL INN Prague jsme vyvinuli stablecoin ArmCoin, který bude sloužit všem hazardním
hráčům na světě jako bezpečná forma uchování svého vyhrazeného kapitálu na hazard...“
• Dalším důkazem propojení kasina s Armanem Aharonjanem (r.n. 1983) je skutečnost, že se
zúčastnil běžeckého závodu Velká Kunratická za tým All Inn10 (příloha č. 10)
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• Propojení Armana Aharonjana na kriminální prostředí potvrzuje také usnesení Vrchního soudu 7
To 55/2013 ze dne 15.10.2013, podle kterého je úvaha, že se Arman Aharonjan pohybuje
v kriminálním prostředí, podložená.11 (příloha č. 11)
Z těchto skutečností plynou důvodné obavy (pokud ne jistota), že celý projekt kasina All Inn Prague
je propojen na organizovaný zločin, je tedy nedůvěryhodný a nelze proto očekávat ani plnění slibů
či smluvních závazků do budoucna. Městu Rudná hrozí bezpečnostní a reputační rizika (zatažení
organizovaného zločinu do města, pověst města). Nestojíme o to, aby Rudná, která se dříve
nechvalně „proslavila“ orlickými vraždami, prostitucí, výrobou a prodejem drog nejen v oblasti
dálniční odpočívky, byla označována za město, které je známé největším kasinem ve střední Evropě a
napojením na organizovaný zločin.
Dle právní analýzy, kterou si město Rudná nechalo zpracovat, lze za současných podmínek hazard
v daném místě okamžitě zakázat12 (příloha č. 12). Vzhledem k tomu, že stávající zastupitelstvo
většinově námi navržený zákaz hazardu v Rudné již dříve neschválilo, navrhujeme, aby o věci
rozhodli v referendu přímo občané města Rudná. Z důvodu nižších nákladů a jednodušší organizaci
navrhujeme, aby se toto referendum uskutečnilo v souběhu s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9.října 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rudná vyhlašuje místní referendum podle Zákona o místním referendu č.
22/2004 Sb., které proběhne společně s parlamentními volbami ve dnech 8. a 9.října 2021. Občané
v něm budou odpovídat (ANO/NE) na otázku:
Na místě hotelu Atol má vzniknou kasino. Přejete si, aby zde vzniklo?“

V Rudné, 31.3.2021
Radek Prokop, Martin Viktora, Cyril Tůma
členové zastupitelstva města Rudná
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Viz příloha č. 11 – část analýzy. Kompletní analýza je dostupná zastupitelům města Rudná

Příloha č. 1 Příloha vyjádření na webu města Rudná „relaxačně zábavní komplex“

https://www.rudnamesto.cz/vyjadreni-spolecnosti-nam-property-s-r-o-k-rekonstrukcibyvaleho-hotelu-atol/d-201562

Příloha č. 2 Prezentace Atolu jako největšího CASINA ve střední Evropě

https://allinnprague.com

Příloha č. 3 Město Rudná uspořádala Rudná Veřejnou diskusi ke komplexu Atol

https://www.rudnamesto.cz/pripravujeme-verejnou-diskuzi-ke-komplexu-atol/d-201615

Příloha č. 4 Zástupce investora prezentoval přínos pro rozpočet města okolo 30 mil. Kč

https://www.rudnamesto.cz/assets/File.ashx?id_org=14331&id_dokumenty=201773

Příloha č. 5 Turnajem století o více než dvě miliardy korun (88 mil. EUR)

https://allinnprague.com

Příloha č. 6 Jednatelkou a společníkem investora NAM Property je Elen Aharonjan

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03093905/nam-property-sro/

Příloha č. 7 reportáž ČT24

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2045132-mel-byt-obeti-mafianu-ted-ho-hleda-policieza-vydirani-podnikatelu

Příloha č. 8 Webová prezentace armcoin.co

http://armcoin.co/cz/

Příloha č. 9 Jednatelem společnosti ArmCoin OÜ, která tuto kryptoměnu prezentuje, je Arman
Aharonjan

https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14801778-ArmCoin-OÜ

Příloha č. 10 Arman Aharonjan běží Velkou Kunratickou za tým All Inn

http://www.velkakunraticka.cz/vysledky/hledej?q=Aharonyan+Arman&rocnik=1983&rrid=7
06008

Příloha č. 11 usnesení Vrchního soudu 7 To 55/2013 ze dne 15.10.2013

https://rudnaprozivot.cz/wp-content/uploads/2021/02/vrchni-soud.pdf

Příloha č. 12 právní analýza k hazardu pro město Rudná

