Koupaliště Lhotka
O privatizaci koupaliště se začalo jednat už na začátku 90 let minulého století.
 září 1993: vláda vedená V. Klausem přijala usnesení o privatizaci Pražských lázní, které spravovaly
kromě dalších objektů i koupaliště Lhotka;
 únor 1997: vláda vedená V. Klausem přijala usnesení o privatizaci koupaliště Lhotka formou
přímého prodeje předem určenému nabyvateli za dohodnutou cenu;
 červen 2000: MHMP žádá Ministerstvo financí o „přechod“ koupaliště Lhotka (i koupališť Ládví a
Tichá Šárka) spravovaných Pražskými lázněmi z vlastnictví ČR do vlastnictví hl. m. Prahy;
 květen 2001: vláda vedená M. Zemanem zrušila rozhodnutí vlády z r. 1997 o privatizaci koupaliště
Lhotka určenému nabyvateli;
 únor 2002: Pražské lázně předávají koupaliště Lhotka do správy MF ČR;
 prosinec 2003: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá privatizační projekt
koupaliště Lhotka;
 duben 2004: MČ Praha 4 žádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný
převod koupaliště do vlastnictví hl. m. Prahy a do správy Prahy 4;
 říjen 2004: MF ČR rozhodlo o privatizaci koupaliště formou veřejné obchodní soutěže (podepsán
ministr financí B. Sobotka), jediným kritériem výběru je výše nabídnuté ceny;
 prosinec 2004: MČ Praha 4 urguje odpověď ÚZSVM na svoji žádost týkající se převodu koupaliště;
 únor 2005: ÚZSVM sděluje, že byl již schválen privatizační projekt a dotčené nemovitosti byly
navrženy do veřejné obchodní soutěže;
 červen 2005: vyhlášení veřejné obchodní soutěže (16.6.-2.8.2005);
 23.8.2005: MF ČR oznamuje slovenské společnosti Eco-Invest a.s., že vyhrála výběrové řízení s
nabídkovou cenou 30 M Kč. Majitelem a předsedou představenstva je Ing. Milan Fiľo, jeden
z nejbohatších podnikatelů na Slovensku, který vystupuje i jako velký filantrop. Eco-Invest a.s.
zakládá v ČR dceřinou společnost.
 10.10.2005: zápis dceřiné společnosti Eco-Investment a.s. do obch. rejstříku u městského soudu
v Praze (původně pod jménem WILDOMAR a.s., název změněn 14.12.2005). Následně Eco-Invest
převedl vlastnictví koupaliště na tuto dceřinou společnost, která areál dosud vlastní. Předsedou
představenstva spol. Eco-Investment a.s. je Ing. Milan Fiľo.
Vlastník koupaliště – Eco-Investment a.s. – uzavřel nájemní smlouvu s původním provozovatelem,
který se staral o koupaliště v době, kdy bylo spravováno Pražskými lázněmi, a na základě této
smlouvy bylo koupaliště provozováno až do roku 2011 včetně. Na rok 2012 nebyla smlouva již
obnovena a koupaliště zůstalo uzavřeno.

