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Vladimír Dohnal: „Jsem hrdý, že státu 
nic nedlužím, naopak stát dluží mně“

Ivana HaslIngerová

Majitel TOP HOTELu Praha, 
arch. Vladimír Dohnal, sklízí 
v posledních několika letech 

ceny snad na všech manažerských sou-
těžích. Jde o člověka, který ze zdevasto-
vané vietnamské ubytovny Košík dokázal 
navrhnout a vybudovat jeden z největších 
hotelů nejen v ČR, ale v celé EU, čímž 
prokázal, že musí být nejen výborný 
architekt, ale musí být i manažersky 
zdatný. I když jsme si byli vědomi, že vše 
začal budovat v podmínkách přechodové 
ekonomiky v roce 1995, netušili jsme, jak 
obtížné to v počátcích měl. Bývalí vedou-
cí pracovníci Fondu národního majetku 
(FNM) a později České konsolidační 
agentury (ČKA), kteří u původních maji-
telů jen přihlíželi, jak se areál ubytovny 
devastuje a rozprodává, chtěli o něj pana 
Dohnala připravit v okamžiku, když jej 
přebudoval na čtyřhvězdičkový hotel 
s velmi slušnými hospodářskými výsled-

ky. Přitom to dokázal zrealizovat sám, 
bez státních pobídek a dotací, jak je tomu 
zvykem u zahraničních investicí. Naopak, 
stát mu nemovitosti trojnásobně pod-
ražil a doposud mu dluží i přes úspěch 
u Nejvyššího soudu v Brně. O dalších 
starostech i radostech podnikatele v ČR 
jsme si s ním povídali v prezidentském 
apartmá hotelu v Praze 4:

	Vážený pane inženýre, vybudoval 
jste ze zdevastované vietnamské uby-
tovny největší čtyřhvězdičkový hotel 
v Evropě s velkým kongresovým cen-
trem, japonskou zahradou, čínskými 
masážemi, bazénem a špičkovým 
sportovním zázemím největším ze 
všech hotelů u nás. Co stálo za tímto 
úspěchem, jaké překážky jste musel 
v začátcích překonat?
Nejhorší bylo překonat nedůvěru 

potenciálních klientů. Místo, na němž 

stojí nynější TOP Hotel, mělo velmi 
špatnou pověst. Špatné bylo i to, že jsem 
třetí majitel. Předchůdci s tichým souhla-
sem státu páchali zvěrstva. Také nebylo 
lehké rozloučit se s bývalými nájemní-
ky – trhovci, kteří neplatili ani za vodu 
natož za pronájmy a co bylo snad ještě 
horší, dělali hrozný nepořádek. Ostatně 
to ukazovala v roce 1995 takřka obden 
televize. Dodnes mi dluží asi 60 milionů 
za pronájmy a škody, o nichž vím, že je 
v životě neuvidím. 

	Koupil jste to jako celek?
Původní majitelé byli Češi. Dlužili 

celou kupní cenu FNM. Půjčil jsem 
jim na první splátku a dohodli jsme se, 
že za ně zbytek kupní ceny uhradím. 
Mezitím vše ale předali druhým maji-
telům, ostříleným hochům z bývalého 
Socialistického svazu mládeže (SSM) 
a podobných mládežnických organizací, 
kteří opět nic neplatili a naopak rozpro-
dali, co se dalo. Mezitím, co rozprodá-
vali budovy, nastěhovali do ubytovny 
Košík přes 3000 Vietnamců, aby se to 
těžko rušilo a prodávalo. Nejhorší ale 
bylo, že si půjčili peníze a dali nemo-
vitosti do zástavy. Když už to pro ně 
bylo nevýhodné, peníze měli a nebylo 
co dalšího prodávat, vypadli. A i když 
jsem nepřevzal jejich závazky, nebylo 
mi to nic platné. Vedoucí pracovníci 
FNM napřed „spali“! Když se hotel pře-
budoval, okamžitě se probudili a vrhli 
se na kořist…

	To jste na to nepoukázal a nebránil 
jste se?
Po deseti letech souzení jsme u Nej-

vyššího soudu uspěli. Nyní chci jednat 
s novým ministrem financí, zda se chce 
konečně dohodnout na navrácení peněz 
nebo zda mám stát zažalovat. Žaloba je 
připravena.
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	Není divu, že v poslední době zís-
káváte ocenění na všech prestižních 
manažerských soutěžích. Poslední 
bylo zařazení již popáté Vašeho 
hotelu společností Comenius mezi 

„100 nejlepších českých firem“. Co 
stálo za těmito úspěchy?
Velmi slušné hospodářské výsledky, 

které se rodily z dřiny až fanatismu. Za 
10 let od našeho založení jsme tržby zvý-
šili více než 12krát. Rekonstrukce za více 
než 1,5 miliardy korun jsme financovali 
bez úvěrů.

	Co pokládáte za největší úspěch a co 
se Vám naopak dosud nepodařilo 
zrealizovat a proč? 
Myslím si, že největší úspěch je ta 

skutečnost, že rekonstrukce a novostav-
by, které jsem navrhl a provedl, hodnotí 
návštěvníci i odborníci velmi kladně. 
Např. Top Congress Hall je ideální 
halou pro natáčení televizních pořadů. 
Ve všech pěti sálech máme výbornou 
akustiku. Chválí ji i takoví odborníci, 
jako je houslový mistr Jaroslav Svěcený. 
Zatím se mi nepodařilo definitivně 
zrealizovat konečné úpravy fasád, 
pořád si myslím, že jsem nedostal ten 
správný nápad.

	Podnikatelé ve Vaší branži si stěžují 
na byrokratické hygienické vyhlášky, 
za poplatky za televize na pokojích. 
Ve světě je běžnou praxí, že hotelový 
pokoj není považován za veřejnou 

produkci. Vás 
toto netrápí?

Zatím u nás 
n e n í  h o t e -
l o v ý  p o k o j 
považován za 
místnost pro 
veře jné pro-
dukce. Otázka 
je, jak dlouho. 
H y g i e n i c k é 
předpisy nás 
tolik netrápí, 
m á me  nové 
zařízení a pro-
story. Někde 
však je v naší 
republice něk-
t e r ý  p ř e d -
pis přitažený 
za vlasy, pak 
se zase ruší. 
Příkladem je 

příkaz hotové pokrmy po třech hodinách 
zničit.

	Na veletrzích se v cizině zúčastňují 
tiskových konferencí ministři nebo 
alespoň jejich náměstci, zatím-
co u nás tomu tak není. Nebo se 
mýlím?
Poslední dobou se situace trochu 

zlepšila, tak uvidíme, co nám přinese 
nový ministr. Ostatním státům jako 
Rakousko, Maďarsko, Polsko můžeme 
zatím jen závidět.

	Kdybyste se stal ministrem pro míst-
ní rozvoj, co byste pro Váš rezort 
především udělal?
Bohudík jím nejsem, ale určitě bych 

se snažil zlepšit propagaci a ohlídal lepší 
využití finančních prostředků. Na příklad 
ministr Němec byl pro toto hotovou 
katastrofou. 

Za své peníze jezdíme po veletrzích 
celého světa a na nich propagujeme nejen 
hotel, ale i Prahu a celou ČR. Proto nás 
mrzí plýtvání peněz ze státní poklad-
ny a nevyužívání toho všeho, co naše 
republika má. Mám radost, že hejtmani 
se vehementně ujali propagace regionů. 
Praha zatím tápe.

	Jak se odrazil vstup do EU na podni-
kání v hotelnictví?
Hotelnictví je jeden z mála oborů, 

který měl vždy zahraniční odběratele. 

Takže jsme na ně zvyklí. Cestování bez 
víz je ale snazší. 

Málokdo si uvědomuje, že musíme 
konkurovat zahraničním řetězcům 
s dlouhodobou tradicí a vyzkoušeným 
systémem. Konkurence je to opravdu 
tvrdá a neúprosná.

	Váš hotel má obrovská kongresová 
centra. Je více kongresů po vstupu 
do EU než před tím?
Zatím je krátká doba na hlubší hodno-

cení. Velké kongresy se plánují na 3-5 let 
dopředu, ale volný pohyb osob má v této 
oblasti velký význam a situace se zlepšuje. 
Musíme si však udělat pořádek v Pražské 
asociaci kongresové turistiky, aby praco-
vala efektivněji. Bohužel odložení politici 
jsou brzdou rozvoje.

	Ve Vašem hotelu se konají díky nej-
lepší akustice ze všech pražských 
hotelů i koncerty vážné hudby. Jak 
jste ji dosáhl?
Něco umím a trochu v této oblasti 

musíte spoléhat na štěstí. Těší mne, že 
mi podobnou otázku položili například 
i Pavel Šmok, Karel Gott a Petr Malásek. 
Všechny sály mají perfektní akustiku 
i podle pražských filharmoniků. Kdyby 
tomu tak nebylo, tak tu hrát nebudou 
ani náhodou. 

	Výstavba takových komplexů je jistě 
velmi drahá. Jaké máte zkušenosti 
s bankovními úvěry a se vstřícností 
našich bank k podnikatelům Vašeho 
typu?
Banky před 10-15 lety půjčovaly takřka 

na vše. Nyní je to velice složité. Výhoda je, 
že jsme se doposud bez úvěrů obešli. Až 
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nyní, když jsem koupil a přebudoval další 
hotel Albion s 290 pokoji, máme úvěr. 
Naše snaha bude jej splatit co nejdříve.

	A což vymahatelnost práva. Na to si 
ztěžuje u nás snad každý podnikatel. 
Budete výjimkou?
Vymahatelnost práva a vůbec seriózní 

posouzení případu je u nás katastrofální. 
Ze své zkušenosti mohu říci, že jsem za 
původní majitele zaplatil desítky milionů 
jenom z důvodu nekonečných sporů. Nyní 
mě čeká další hrůza, vše dostat zpět. Jinak 
jsme hrdi na to, že státu nic nedlužíme, ale 
naopak stát dluží nám. Stát na mě požado-
val a dostal protiprávně třikrát tolik, než 
byla původní kupní cena.

	Investoval jste dosud do Vašich hote-
lů při výstavbě kolem 2 mld. korun, 
což jsou investice srovnatelné s těmi 
od zahraničních investorů, nad 
nimiž tak plesaly socialistické vlády. 
Plazí se vládní úředníci po kolenou 
také před Vámi? A když Vám podle 
Vašeho vyjádření vláda pozemky 

zdarma neposkytla, poskytla Vám 
alespoň, když viděla Váš přínos pro 
naši ekonomiku, daňové úlevy jako 
cizím firmám?
Máte pravdu, že kdybych byl cizinec, 

tak se přede mnou budou jako před 
strategickým partnerem plazit. Češi ale 
nemají v ČR stejná práva, jako mají zahra-
niční firmy. Přitom by měla vláda právě 
jim pomáhat, neboť ti neutečou, jako to 
například udělala jedna zahraniční firma 
v Brně. Já naopak zaplatil díky úředníkům 
třikrát tolik a neměl jsem ani korunu úlev. 
Je pro mne ale zadostiučiněním, že všichni 
státní úředníci, kteří se kolem toho tehdy 
vyskytovali, jsou vyšetřováni v souvislosti 
s kauzami ČEZu a jinými. Například 
Zeman, Němcová, Jurán a Suchý. Nemám 
na ně dobré vzpomínky. Serióznost nebyla 
jejich doménou. Je to až groteskní. Vypsali 
jsme konkurz na právníka a ozval se mi 
právník z ČKA, který byl protihráčem 
našeho sporu se státem. Omluvil se mi, že 
on jen plnil pokyny tehdejšího zaměstna-
vatele, že vrchní ředitel ČKA jim zakázal, 
aby dali podklady soudu, když jsme se sou-
dili o zástavní právo. Šlo o nález vrchního 
státního zastupitelství, že tehdejší prodej 
byl ze strany těch svazáckých vlastníků 
podvod. Mně se naštěstí podařilo dostat 
je na stůl odjinud. A nakonec soud dopadl 
v náš prospěch, ale celá věc se velmi pro-
táhla a prodražila.

	Proč nechtěla ČKA, abyste vyhrál 
spor? Vždyť by státu mělo jít o spra-
vedlnost?
Pracovníci ČKA měli za každý vyhra-

ný spor oficiální procentuelní odměny. 
To není moje domněnka, ale potvrdil mi 
ji pan Kučera. Zdálo by se to v pořádku, 
jenže v případě ČKA šlo o obrovské 
peníze, neboť šlo o miliardové soudní 
spory. Šest pracovníků se například 

nedávno dělilo o jednu miliardu korun 
jako o provizi. 

	Jací nejzajímavější hosté navštívili již 
Váš hotel, na jaké kongresy a akce jste 
nejvíce hrdý?
Za nejzajímavější kongresy poklá-

dám světové i evropské kongresy lékařů. 
V našem hotelu se konal i první kongres 
pořádaný EU. Ze vzácných hostů bych 
jmenoval Jeho svátost Dalajlámu, prezi-
denta ČR, předsedy vlád ČR i SR, ministry, 
komisaře EU, velvyslance, ale také Miss 
Universe, mimochodem velice krásná 
a komunikativní žena, známé sportovce 
a umělce, jako jsou mimo jiné Kateřina 
Neumanová, Roman Šebrle, ale i Karel 
Gott, Helena Vondráčková. Byl zde i kon-
cert Alexandrovců. Máme radost z každé 
akce, o které nám klient sdělí, že ji bude 
u nás opakovat.

	Váš hotel se stal mezi gurmány 
vyhlášeným v gastronomii. Jak jste 
to dokázali?
Tak dlouho jsme vychovávali zaměst-

nance, až se tu vytvořila skvělá parta. 
Máme štěstí na cukrárnu, co ta děvčata 
vytvoří, je opravdu krásné. Šéfkuchaři tu 
bydlí, všechno osobně oběhají, u všeho 
jsou. Jsou opravdu neuvěřitelně obětaví. 
Máme dokonce nositele zlaté a bronzové 
medaile z mistrovství světa v dekora-
tivním vyřezávání melounů konaného 
v Lucembursku. Jsem hrdý na to, že 
jsme byli požádáni zajistit první Český 
den přímo v sídle Rady Evropy pro 400 
diplomatů a již po páté jsme zajišťovali 
oslavu státního svátku 28. října na naší 
ambasádě v Berlíně pro 650 diplomatů. 
To si zatím žádný český hotel netroufl.

Vážený pane inženýre, děkujeme 
Vám za velmi zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Několik záběrů z prezidenského apartmá v TOP Hotelu Praha názorně ukazuje, že o pohodlí význačných hostů je skutečně pří-
kladně pečováno


