
Nejznámnější ze skupin, k nimž patřil 
Vladimír Putin, je družstvo Jezero. V tomto 
roce slaví své 20. výročí. Chatové družstvo 
Jezero bylo zaregistrováno 11. listopadu 
1996 priozerským oddělením registrační 
komory leningradské oblasti.

Jezero v jejím názvu je Komsomolské 
jezero (do r. 1948 se jmenovalo Kiima-
jarvi). Vtéká do něho řeka Pioněrka (Pika), 
je tu kanál, který ho spojuje s jezerem 
Otradným (Pjuchja-Jarvi), a vytéká z něho 
řeka Veselá (Konnitsa). Kolem družstva je 
postaven plot, který zamezuje přístup ke 
břehu na úseku délkou přibližně kilometr.

KOLEM PUTINA



Vodní zákoník Ruské federace, článek 6. 
Vodní plochy veřejného užívání

1. Vodní útvary povrchových vod, jež jsou ve státním nebo obecním 
vlastnictví, jsou vodními útvary veřejného užívání, tj. veřejně 
přístupnými útvary plochami, pokud tento zákon nestanoví jinak.
2. Každý občan má právo na přístup k vodním útvarům veřejného 
užívání a využívat je zdarma pro osobní a domácí potřebu, není-li 
tímto zákonem a dalšími federálními zákony stanoveno jinak.
6. Pruh země podél pobřeží (hranice vodního útvaru) vodního 
útvaru veřejného užívání (pobřežní pás) je určen pro všeobecné 
použití. Šířka pobřežního pásu vodních útvarů veřejného užívání 
je dvacet metrů s výjimkou pobřežních pasů kanálů, jakož i řek 
a potoků, jejichž délka od pramene k ústí nepřekračuje deset 
kilometrů. Šířka pobřežních pásů kanálů, jakož i řek a potoků, 
jejichž délka od pramene k ústí nepřakročuje deset kilometrů, 
tvoří pět metrů.
8. Každý občan má právo používat (bez využití motorových 
vozidel) pobřežní pás vodních útvarů veřejného užívání pro pohyb 
a pobývání v jejich okolí, včetně amatérského a sportovního 
rybářství a přistávání plavidel.

Předseda družstva Jezero ke dni registrace: Vladimir Smirnov.
Členové (pořadí, jak jsou zmíněni v zakládajících dokumentech):
●	 Vladimir Smirnov
●	 Nikolaj Šamalov
●	 Vladimir Putin
●	 Vladimir Jakunin
●	 Jurij Kovalčuk
●	 Viktor Mjačin
●	 Sergej Fursenko
●	 Andrej Fursenko

 Družstvo Jezero



   Družstvo Jezero. Registrační údaje



Dvacet let družstva Jezero

Jméno Rok
narození

 Vzdělání  Co dělal v letech  
1996-1997

 Co dělá dnes  
Příjmy /
Majetek           
(z veřejných 
zdrojů)

Jurij Kovalčuk 
 
  1951 Fyzikální fakulta 

Leningradské státní 
univerzity Ždanova 
(doktor fyz.-mat. 
věd)

Hlavní akcionář 
Akciové komerční 
banky «Rossija», 
malé regionální 
banky
 
honorární konzul 
Thajska v Sankt-
Petěrburgu

Hlavní akcionář 
AB Rossija (patří 
do první dvacítky 
ruských banek) 
prostřednictvím ABR 
Management, u.a.s.,  
hlavní majitel SOGAZ 
a Národní Mediální 
skupiny

$ 650 mln 
(2015, podle 
odhadu 
Forbes)

Viktor Mjačin 
 
  1961 Leningradská 

elektrotechnická 
vysoká škola 
Uljanova 

Předseda 
představenstva AKB 
Rossija, generální 
ředitel investiční 
společnosti Abros, 
která patří bance

Spolumajitel NZL 
Development, o.a.s. 
(nemovitosti a 
pohostinství v Sankt-
Petěrburgu)

1,65 mld 
rublů (2015, 
podle 
odhadu 
novin 
Dělovoj 
Petěrburg)

Vladimir 
Smirnov 

 
  1957 Leningradská 

vysoká škola 
leteckého 
strojírenství

Generální ředitel 
rusko-německého 
společného podniku 
Inform-Future, s.r.o., 
a Znamenskaja, 
u.a.s., které patřily 
do holdingu SPAG, 
generální ředitel 
Petěrburgské 
palivové společnosti, 
(zástupce předsedy 
představenstva 
– šéf tambovské 
zločinecké skupiny 
Vladimir Barsukov-
Kumarin)

člen představenstva 
NK-Banky do května 
2015, bývalý ředitel 
Techsnabeksportu 
(zahraniční obchodní 
společnost)

není známo



Vladimir Putin   1952 Právnická fakulta 
Leningradské státní 
univerzity Ždanova

po porážce primátora 
Sankt-Petěrburgu 
Anatolije Sobčaka ve 
volbách 19. června 
roku 1996 až do 
26. března 1997 – 
zástupce vedoucího 
správy prezidenta 
Pavla Borodina; 
předtím první 
viceprimátor Sankt-
Petěrburgu

prezident Ruské 
federace (od r. 2000, 
s formální přestávkou 
v letech 2008 -2012)

příjmy podle 
oficiálních 
zdrojů  —            
7 654 042 
rublů (r. 2014) 

Andrej Fursenko 
 
  1949 Matematicko-

mechanická fakulta 
Leningradské státní 
univerzity Ždanova 
(doktor fyz.-mat. 
věd)

generální ředitel 
Regionálního fondu 
vědecko-technického 
rozvoje (RFNTR)

asistent 
prezidenta, do 
května 2012 – 
ministr vzdělání a 
vědy

 

příjmy podle 
oficiálních 
zdrojů  —       
12 300 958 
rublů 
(r. 2014)

Sergej Fursenko
 
  1954 Lenigradská 

polytechnická 
vysoká škola

generální ředitel 
vědecko-výrobního 
podniku TEMP

Předseda 
představenstva 
Gazprom 
plynomotorové palivo, 
s.r.o., od r. 2013 – 
člen představenstva 
Gazpromneft’, 
generální ředitel 
společenství vlastníků 
jednotek Kamenný 
ostrov.

není známo

 
Nikolaj Šamalov

 
  1950 Stomatolog dodával zařízení 

Siemens do 
stomatologických 
klinik Sankt-
Petěrburgu

akcionář AB Rossija 
(více než 10%), 
prostřednictvím ABR 
management, u.a.s.

173 mld 
rublů (2015, 
podle odhadu 
novin Dělovoj 
Petěrburg)

Vladimir 
Jakunin

 
  1948 Leningradská 

mechanická vysoká 
škola

člen představenstva 
akciové banky Rossija

předseda dozorčí 
rady fondu Centrum 
národní slávy (CNSR) 
a Fondu Svatého 
Ondřeje, do srpna 
2015 – prezident RŽD, 
a.s.

Plat podle 
oficiálních 
zdrojů — $2,4 
mln (2014)



Jurij Kovalčuk  má  bratra Michaila, který je prezidentem Kurčatovského 
fyzikálního ústavu; na jeho podnět byla založena státní korporace Rosnanotech.

Zakladateli Regionálního fondu vědecko-technického rozvoje, v němž Andrej 
Fursenko působil jako generální ředitel, byly: administrace Sankt-Petěrburgu, 
zastoupena Výborem pro řízení městského majetku (předseda – vicegubernátor 
Sankt-Petěrburgu Michail Manevič, který byl zavražděn 18.srpna r. 1997), 
státní Fond podpory rozvoje malých forem podnikání ve vědecko-technické 
sféře, Fond regionálního rozvoje Sankt-Petěrburgu, o.a.s., Asociace Ruský 
dům mezinárodní vědecko-technické spolupráce, Akciová banka Rossija, 
Světlana, a.s. a státní podnik Centrální vědecko-výzkumný ústav „Granit”.

Rudolf Ritter, spoluzakladatel holdingu SPAG a bratr bývalého vicepremiéra 
Lichtenštejnska, v květnu r. 2000 byl zatčen v Lichtenštejnsku na základě 
podezření z praní špinavých peněz a vazby na organizovaný zločin (podařilo 
se ale prokázat jenom drobný podvod ve výši 300 000 švýcarských franků).

Sergej Fursenko v letech 2010–2012 byl prezidentem Ruského fotbalového 
svazu, a v letech 2011–2015 – členem výkonného výboru UEFA.

Existence družstva Jezero stále pokračuje, ale s jinými společníky. Z původních 
zakladatelů v něm zůstali Vladimir Smirnov, Nikolaj Šamalov a Vladimir Jakunin.

Větší část členů družstva Jezero byla nebo je spojena s bankovním 
úřadem, který se jmenuje Rossija (banka Rossija, ABR, AKB Rossija, AB 
Rossija). 

Předchůdcem nynějšího AB Rossija byla podílová komerční banka Rossija, 
zřízená za účastí Leningradského oblastního výboru KSSS v roce 1990; předsedou 
rady této banky byl vedoucí správy leningradského oblastního výboru Arkadij 
Krutichin. Po neúspěšném pokusu o státní převrat v srpnu 1991 na jeho základě 
za podpory leningradského primátora Anatolije Sobčaka byla zřízena Akciová 
komerční banka Rossija, zaregistrována 29.prosince r. 1991.

AB ROSSIJA



V r. 1996 kapitál AKB Rossija tvořil  11 184 267  tisíc rublů  (to bylo před 
denominací rublů v přepočtu  1000  ku  1; pro porovnání – lídr trhu Sberbank měl 
6 099 889 000 tisíc rublů), aktiva – 22 389 289 tisíc rublů. Banka byla v žebříčku 
dosti daleko od první stovky.

Ke 1.ledna 2016 základní kapitál tvořil 547 311 800 rublů, aktiva – 510 275 762 
tisíc rublů; je to 16.místo v žebříčku největších bank.

Usnesení sekretariátu ÚV KSSS ze dne 6. Dubna r. 1991 o přidělení komerční bance Rossija 
50 mln. rublů z pojistného fondu KSSS (ilustrace z webové stránky Archiv	J.	Gajdara)



oficiální schéma osob, spojených s AB Rossija, o.a.s.; zdroj  –  webové stránky Centrální banky Ruské federace



Akcionáři banky Rossija

2007 2016 (únor)

Jurij Kovalčuk (Jezero) 23,878% 39,685%

Nekomerční partnerství PPI
(Jurij a Taťjana Kovalčukovi) 

2,421% 2,495%

Nikolaj Šamalov (Jezero) 9,8886% 10,247%

Sergej Roldugin 3,109% 3,223%

Тransoil SNS, s.r.o. (Gennadij 
Timčenko)

7,492% 10,421%

Akcept, s.r.o.
(Michail Šelomov)

3,0845% 6,133%

Platinum, s.r.o. 
(Michail Šelomov)

2,271%

Oberon Estate, s.r.o.
(Ivan Mironov)

6,001%

Severgrupp, u.a.s. 
(Alexej Mordašov)

5,619% 5,825%

Overpas-invest, s.r.o.
(Taťjana Svitovová, rusky 
Svitova)

5,358%

Relax, s.r.o.
(Krivonogich Světlana) 

2,865% 2,950%

Dmitrij Gorelov 9,886%

Andrej Katkov 2,480%

Jevgenij Malov 2,480%

Struktury Mežregiongazu 
(Rosimuščestvo)

Gazpromregiongaz, o.a.s. –  
11,529 %, Petěrburgregiongaz, 
s.r.o. –  2,129 % 
Gazprom mežregiongaz, s.r.o., –  
0,014%

Gazprom investgazifikacija, 
s.r.o.
(Rosimuščestvo) –  1,144%
Gazprom mežregiongaz 
Bělgorod, s.r.o., –  2,207% 



Státní příslušnost Gennadije Timčenka (podle oficiálních údajů, únor 2016) – 
Finsko, trvalé bydliště – Švýcarsko, Ženěva; majetek (2014) – $15,3  mld.

Sergej Roldugin – umělecký vedoucí sankt-petěrburgského Domu hudby, kmotr 
starší Putinovy dcery. Jeho bratr Jevgenij je vedoucím zastupitelství Gazpromu v 
Rize.

Michail Šelomov – syn Ljubovi Šelomovové, Putinovy sestřenice po přeslici.

Ivan Mironov – nevlastní bratr člena představenstva Gazpromu a člena 
představenstva banky Rossija Kirilla Selezněva (syna zemřelého mluvčího Státní 
dumy, Gennadije Selezněva).

Světlana Krivonogichová  –  majitelka autorského show-centra Leningrad-centrum 
(kina Leningrad, přebudovaného známým architektem Ricardo Bofillem).

Taťjana Svitovová (rusky Svitova) – dcera bývalého viceprezidenta 
Gazenergoprombanku Jeleny Svitovové.

Dmitrij Gorelov – člen představenstva AB Rossija do r. 2013, partner člena 
družstva Jezero Nikolaje Šamalova v správcovské společnosti Modul, prezident 
holdingu Petromed.

Andrej Katkov  –  předseda představenstva AB Rossija v letech 1998–2004, 
partner Gennadije Timčenka ve firmě na obchod s ropou Kinex, nyní spolumajitel 
a člen představenstva Sillamae Sadam AS (přístav Sillamäe, Estonsko).

Jevgenij Malov  –  partner Gennadije Timčenka ve firmě na obchod s ropou Kinex, 
nyní je jedním ze dvou spolumajitelů hotelu Andersen v Sankt-Petěrburgu (další 
spolumajitel  –  Viktor Mjačin z družstva Jezero, spolumajitel a člen představenstva 
Sillamae Sadam AS (přístav Sillamäe, Estonsko). Katkovův a Malovův partner v 
přístavu Sillamäe  –  bývalý premiér Estonska Tiit Vähi.



23. června 1998 r. dva akcionáři banky Rossija – Gennadij Timčenko a Andrej 
Katkov zřídili fond Sportovní klub judo «Javara-Neva». Generální ředitel fondu 
je bývalým Putinovým tréninkový partner z judo Arkadij Rotenberg. Čestným 
prezidentem klubu je Vladimir Putin.

Judisté: minulé století a dnes

Jméno      Konec 20.století                   21.století

Vladimir Putin                             
(žák trenéra Anatolije Rachlina)

do r. 1996 – poradce Anatolije 
Sobčaka pro mezinárodní 
otázky, předseda Výboru pro 
zahraniční vztahy městské vlády 
Sankt-Petěrburgu, viceprimátor 
Sankt-Petěrburgu

 prezident Ruské federace

Arkadij Rotenberg                       
(žák trenéra Anatolije Rachlina)

Družstvo Sova, bezpečnostní 
agentura Shield

v r. 2014 – majetek větší 
než $4 mld (SMP-banka, 
Strojgazmontaž, Mostotrest)

Boris Rotenberg                       
(mladší bratr Arkadije)

trenér klubu judo v Helsikách v r. 2014 – majetek větší než 
$1,5 mld (mladší partner 
Arkadije; také Gazprom burenie 
a Severní evropský potrubní 
projekt)

Vasilij Šestakov                            
(žák trenéra Anatolije Rachlina)

bezpečnostní agentura Antěj poslanec Státní dumy Ruské 
federace (Jednotné Rusko)

Anatolij Turčak                           
(Putinův tréninkový partner z 
judo)

generální ředitel holdingu 
Leniněc (umírající podnik 
obranného průmyslu)

hlavní akcionář holdingu 
Leniněc; majetek – 12 mld 
rublů (2015, podle odhadu 
novin Dělovoj Petěrburg).

Judisté



«Jezero»: Generace NEXT

 
Jméno

 
Rok 
narození

 
Příbuzní Uspěchy

 Kirill Kovalčuk   1968 syn Michaila Kovalčuka, 
synovec Jurije Kovalčuka

prezident rodinného holdingu 
Národní mediální skupina 
(Nacionalnaja media gruppa)

 Boris Kovalčuk   1977  syn Jurije Kovalčuka, synovec 
Michaila Kovalčuka

předseda představenstva Inter 
RAO EES, v.a.s., bývalý zástupce 
generálního ředitele korporace 
Rosatom

 Igor Rotenberg  1973 syn Arkadije Rotenberga, 
synovec Borisa Rotenberga

$500 mln. (dostal od otce v r. 
2014) 
předseda představenstva 
Mosenergo,
majitel 50% ve společnosti – 
оperátorovi systému Platon, 
vybírající mýto od kamiónů

 Roman Rotenberg   1981 syn Borisa Rotenberga, 
synovec Arkadije Rotenberga

viceprezident hokejového klubu 
SKA 
Spolumajitel Hartwall Arena v 
Helsinkách (obdržel podíly od 
otce a strýce)

 Katěrina Tichonova   1986 dcera Vladimira Putina vedoucí Centru národní 
intelektuální rezervy Moskevské 
státní Lomonosovovy 
univerzity, ředitel Fondu 
Národní intelektuální rozvoj, 
je manželkou Kirilla Šamalova, 
syna Nikolaje Šamalova

Čas plyne: v průběhu dvaceti let členům družstva Jezero a jejich byznys-partnerům 
vyrostly děti, a někteří se dokonce vzali. Mnozí pokračují ve stopách otců.

Generace NEXT



Boris Turčak   1971 syn Anatolije Turčaka generální ředitel holdingové 
společnosti Leniněc

Andrej Turčak   1975 syn Anatolije Turčaka od r. 2009 – gubernátor 
Pskovské oblasti

Marija Faassen   1985 dcera Vladimira Putina spolupracovník Federálního 
státního rozpočtového 
zařízení Endokrinologické 
vědecké centrum ministerstva 
zdravotnictví Ruské federace, 
je manželkou bývalého 
vrcholového manažera 
Gazpromu Jorrita Joosta 
Faassena

Xenia Frank   1985 dcera Gennadije Timčenka členka představenstva 
rodinné společnosti Transoil, 
manželka Gleba Franka 
(spolumajitele společnosti 
Ruské moře, předsedy 
představenstva rodinné 
společnosti Strojtransgaz, 
syna Sergeje Franka, 
bývalého ministra dopravy, 
generálního ředitele státní 
lodní společnosti Sovkomflot

Jurij Šamalov   1970 syn Nikolaje Šamalova Prezident nestátního 
penzijního fondu Gazfond

Kirill Šamalov   1982 syn Nikolaje Šamalova spolumajitel Sibur holding, 
v.a.s., je manželem mladší 
dcery Vladimira Putina

Ilja Šestakov   1978 syn Vasilije Šestakova vedoucí Federální agentury 
pro rybářství

Andrej Jakunin   1975 syn Vladimira Jakunina spolumajitel britské 
investiční společnosti 
Venture Investments & Yield 
Management (VIYM)

Viktor Jakunin   1978 syn Vladimira Jakunina pracoval v Timčenkově 
společnosti Gunvor, byl 
vedoucím odboru investic 
do infrastruktury ve firmě 
staršího bratra VIYM



«Okruh Jezera» a sankce

V důsledku sankcí utrpěly i některé známé organizace, které jsou pod jejich kontrolou, 
například AB Rossija, SMP-Banka, Strojgazmontaž a Transoil. Ihned jim poskytli 
pomoc objednavatelé státních zákazek: například, podle údajů Forbes, v r 2015 
jenom Strojgazmontaž dostal od Gazpromu kontrakty v rozsahu 426 mld. rublů bez 
výběrového řízení.

Prosperitu členů družstva Jezero, jejich přátel a příbuzných omezují jen 
sankce, které byly proti některým z nich zavedeny v roce 2014. 

Jméno  EU USA
Dmitrij Gorelov smí nesmí
Andrej Katkov smí smí
Boris Kovalčuk smí smí
Kirill Kovalčuk smí smí
Michail Kovalčuk smí smí
Taťjana Kovalčuk smí smí
Jurij Kovalčuk nesmí nesmí
Světlana Krivonogich smí smí
Jevgenij Malov smí smí
Ivan Mironov smí smí
Alexej Mordašov smí smí
Viktor Mjačin smí smí
Vladimir Putin smí smí
Sergej Roldugin smí smí
Arkadij Rotenberg nesmí nesmí
Igor Rotenberg smí smí
Boris Rotenberg smí nesmí
Roman Rotenberg smí nesmí
Taťjana Svitovová (Svitova) smí smí
Vladimir Smirnov smí smí
Gennadij Timčenko smí nesmí
Katěrina Tichonova smí smí
Anatolij Turčak smí smí
Andrej Turčak smí smí
Boris Turčak smí smí
Marija Faassen smí smí
Gleb Frank smí smí
Xenia Frank smí smí
Andrej Fursenko smí nesmí
Sergej Fursenko smí smí
Kirill Šamalov smí smí
Nikolaj Šamalov nesmí smí
Jurij Šamalov smí smí
Michail Šelomov smí smí
Vasilij Šestakov smí smí
Ilja Šestakov smí smí
Andrej Jakunin smí smí
Viktor Jakunin smí smí
Vladimir Jakunin smí nesmí

Sankce



Během dvaceti let se družstvo Jezero 
rozrostlo a proměnilo se ve velkou 
finančně průmyslovou skupinu. Cesty jeho 
zakladatelů se nerozešly, ale propletly a 
vytvořily sít’ s účastí úředníků, veřejně 
známých podnikatelů a osob méně 
veřejně známých. Nejviditelnější osoby 
v této síti (ovšem kromě prezidenta 
země) jsou oficiální miliardáři: Gennadij 
Timčenko, rodina Rotenbergů, Jurij 
Kovalčuk, Kirill Šamalov. Zdrojem 
jejího vlivu a bohatství je státní sektor 
ekonomiky: státní kontrakty, nákup aktiv 
od státních korporací. Vztahy «okruhu 
Jezera» s Gazpromem, Rosatomem, 
RŽD jsou na povrchu. Ale existují i méně 
viditelní lidé a méně zřejmé vztahy. 

ČTĚTE VÍCE V KNIZE 
VLADIMIRA PRIBYLOVSKÉHO 

«KOLEM PUTINA»!

http://scilla.ru/works/knigi/vokrug.pdf




