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Předmluva
A co když zjistím,  

že Babiš v něčem prospívá?

Na podzim 2014 jsme založili v internetovém Deníku Referen-
dum reportážní oddělení. Shodli jsme se, že se chceme soustře-
dit na témata opomíjená velkými českými médii, mimo jiné také 
na podnikání majitelů největších českých deníků, Zdeňka Bakaly 
a Andreje Babiše. 

O tom, že Zdeněk Bakala se chová jako „gauner“, existoval už 
tehdy soudní verdikt a šlo o to ilustrovat, co přesně to znamená. Re-
portáže Saši Uhlové o životě nájemníků v bytech OKD zcizených 
Bakalou vyšly v Deníku Referendum během let 2015 a 2016. 

Andrej Babiš byl ale tvrdší oříšek. Vstoupil do politiky. Stal 
se ministrem financí, koupil si dva velké deníky MF Dnes a Li-
dové noviny, Rádio Impuls. Spousta lidí s ním spojovala naděje. 
V Brně, kde máme hlavní redakci, se právě tehdy stal primátorem 
všeobecně dosti uznávaný Petr Vokřál, zvolený za ANO.

Zuzana Vlasatá, které v redakci úkol zabývat se Andrejem Ba-
bišem připadl, tak přišla krátce po začátku své práce s otázkou: 
„No a co když zjistím, že někde opravdu něco zlepšuje? Bude-
me o tom psát?“ Bez zaváhání jsem odpověděl: „Samozřejmě.“ 
O Babišovi jsme všichni měli své pochybnosti, ale dohromady 
jsme o něm nic moc nevěděli. A i když máme svůj pohled na svět, 
fakta jsou v naší představě o novinářské práci posvátná.

O to větší vzrušení zavládlo, když o pár týdnů později přišla 
do redakce a řekla: „Mám tak úžasnou věc, že než o tom budeme 
psát, měl bys s tím člověkem mluvit i ty. Chci si být jistá.“ Tak jsme 
společně vyrazili za zemědělcem Bohumírem Radou. Tvrdil, že ho 
Andrej Babiš gaunerskými metodami připravil o Agro Jevišovice. 
A že ví o dalších podobných případech, zejména o Kosteleckých 
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uzeninách. Potvrdilo se, že je to největší případ, kterým jsme se 
v historii Deníku Referendum zabývali. Tak začal dvouletý příběh 
reportérské práce, jejíž výsledek právě držíte v ruce.

Během ověřování Radova případu nám od něj přišla zpráva, že mu 
Babiš spálil pole. Informace z našeho článku tehdy převzala spousta 
českých médií, a tak naše práce poprvé vstoupila v obecnější povědo-
mí. Poté, co jsme popsali, jak Andrej Babiš připravil řezníky o Kos-
telecké uzeniny, se nám začaly další oběti Babišova řízení Agrofertu 
ozývat samy. A my jsme si začali uvědomovat další souvislosti.

Pochopili jsme, že základním předmětem podnikání Andreje 
Babiše není zemědělství, kterému nerozumí a které ho ani neza-
jímá. Jeho základním zdrojem příjmů je stát: příjmy z veřejných 
rozpočtů, státní zakázky, dotace, daňové úlevy, investiční pobíd-
ky a úpravy regulací tak, aby vše sloužilo především jeho osobní-
mu ekonomickému zájmu. Zvláštní pozornost jsme věnovali jeho 
mnohamiliardovému řepkovému tunelu na veřejné rozpočty.

Takřka zákonitě proto Babišova cesta vedla do politiky. V osla-
beném a v mnoha ohledech nedobře fungujícím státě roste po-
ptávka po velkých změnách. Není tedy divu, že spousta lidí zača-
la upínat své naděje k člověku, který se prezentuje jako úspěšný 
podnikatel a který slibuje, že metody, jež mu přinesly osobní 
úspěch, přenese do řízení státu.

Žijí tu přece miliony lidí, kteří s Babišem nemají žádnou osobní 
zkušenost, ale znají jen jeho mediální obrázek, pečlivě kašírovaný 
špičkovými profesionály a v neposlední řadě i jeho vlastními médii. 
Touha po změnách v řízení státu je tedy oprávněná a pochopitelná. 
A není to jen věc České republiky. Nespokojenost se současným sta-
vem evropských demokracií můžeme pozorovat všude kolem sebe. 
Andrej Babiš ale takovou změnu nepředstavuje. Po dvou letech 
práce jsme si jisti, že v politice je především proto, aby hájil své 
vlastní finanční zájmy. Je to mimořádně obratný a nebezpečný pod-
vodník, hrozba, s jakou jsme se od roku 1989 nesetkali. Pokud mu 
dovolíme, aby zřídil stát jako svou firmu, nedivme se potom, že se 
ke každému z nás bude chovat jako ke svému zaměstnanci.

Jakub Patočka
květen 2017



Část I 
Proč to tu kupoval,  

když to zničil?

Část I - Proč to tu kupoval, když to zničil?
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Když lidé Andreje Babiše spálili Bohumíru Radovi pšenici to-
tálním herbicidem, z novinových zpráv se nikdo nedozvěděl, že 
případ byl jen malou částí velkého příběhu o tom, jak si Andrej 
Babiš představuje řízení firmy. A jak zachází s lidmi.

V pondělí 11. května 2015 volali Bohumíru Radovi jeho za-
městnanci. Hlásili, že po poli s jeho pšenicí ve Velkém Karlově 
na Znojemsku jezdí cizí postřikovače. Bylo jasné, že se děje něco 
divného. Bohumír Rada okamžitě vyrazil na místo. „Trvalo mi 
asi hodinu, než jsem se tam dostal. Můj syn Vojta tam byl přede 
mnou,“ líčí.

Vojtěchu Radovi se před očima otevřel apokalyptický výjev. 
Pšenici, které scházel měsíc do sklizně, právě kropili neznámí 
chlapíci látkou, o níž se dalo předpokládat, že má jediný účel: 
likvidaci úrody. Následoval rozhovor, který si Vojtěch Rada na-
hrál na mobil:

• Co tady děláte?
• Stříkáme.
• Víte, že to je naše pšenice?
• Dostali jsme takovej rozkaz, no…
• Od koho?
•  Od hlavního. Klobouk nám to povídal. [Leoš Klobouček,  

agronom Agra Jevišovice – poznámka autorů]
• Co na to stříkáte?
• Roundup.

1 
Jak Andrej Babiš připravil  

Bohumíra Radu o Agro Jevišovice

1 Jak Andrej Babiš připravil Bohumíra Radu o Agro Jevišovice
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• Roundup? To je teda super. A to jste nastříkali všude, jo?
• No, to nám nakázali. Je nám to proti srsti, ale…

Ve středu 3. června 2015, kdy jsme na místo přijeli my, nebylo 
už po Radově pšenici na poli ve Velkém Karlově ani památky. Ze 
země naopak lezly maličké rostlinky kukuřice, kterou do půdy 
po zásahu Roundupem mezitím zaseli zaměstnanci Agra Jevišo-
vice. Jen po okrajích pozemku, tam, kam kapky totálního her-
bicidu nedopadly, stálo několik téměř zralých pšeničných klasů. 
Všechno ostatní vzalo zasvé.

Když v květnu 2015 Agro Jevišovice, patřící do impéria An-
dreje Babiše, vypálilo v rámci sporů o půdu svému konkurentovi 
firmě Agro Boskovštejn 116 hektarů pšenice a 170 hektarů ku-
kuřice, vydali jsme v Deníku Referendum článek, jehož obsah 
následně převzala další média. A když se pak případ dostal do vy-
sílání Reportérů ČT, mluvila o něm chvíli celá republika. 

Znalec škodu vyčíslil na více než čtyři miliony korun. „Ba-
bišovi lidé zničili největší pole s potravinářskou pšenicí na jižní 
Moravě,“ shrnul tehdy případ Bohumír Rada. 

Nejednalo se ale o ledasjaký spor dvou konkurentů. Bohumír 
Rada byl totiž původním vlastníkem Agra Jevišovice, to on z něj 
vybudoval jeden z největších zemědělských podniků u nás. S An-
drejem Babišem vede několik soudních sporů a dodnes trvá na tom, 
že jej Agrofert o jeho firmu připravil nezákonným způsobem.

Sedlák z Boskovštejna se poznává s Babišem

Rodina Bohumíra Rady žije po mnoho generací v moravské vísce 
Boskovštejn, kousek od Jevišovic, nedaleko Znojma. On sám se 
učil hospodařit od svého otce a co umí, dnes předává svým dě-
tem, které mu pomáhají. V současnosti řídí Agro Boskovštejn, ale 
do roku 2010 byl vlastníkem mnohem většího Agra Jevišovice. 
Tehdy ho o něj, jak říká, připravil Andrej Babiš. 

„V roce 1998 jsem se stal předsedou malého zemědělského 
podniku. Během dvou let jsme byli jedni z největších v České 
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republice. Na trhu s jateční drůbeží jsme měli podíl zhruba jede-
náct procent, v prasatech pět, v mléce dvě procenta. Firma obhos-
podařovala kolem osmi a půl tisíce hektarů půdy. Vyráběli jsme 
obiloviny na krmivo. Zaměstnávali jsme celkem 320 lidí z našeho 
regionu. Dařilo se nám do chvíle, kdy našeho hlavního odběrate-
le, Kostelecké uzeniny, ovládl Agrofert,“ vypráví Bohumír Rada.

Agro Jevišovice a Kostelecké uzeniny původně fungovaly 
v synergii: „Byli jsme na ně navázaní asi z šedesáti procent. Měl 
jsem dobrý vztah s ekonomickým ředitelem Janem Bočkem, který 
vybudoval perfektní firmu z krachujícího podniku. Věřil jsem mu. 
Kostelec mi taky tenkrát ručil za úvěr. I banky tudíž chtěly, aby ode 
mě odebíral,“ popisuje Rada dobré vztahy v síti středně velkých 
zemědělských živnostníků, polistopadových selfmademanů.

V roce 2005 ovšem Kostelecké uzeniny získal Andrej Babiš, 
jeho třetinový podíl v masokombinátu se změnil ve většinový. 
Případ Kosteleckých uzenin podrobně popisujeme v následující 
kapitole. Pro Agrofert to byla vynikající akvizice, pro Agro Jevi-
šovice začátek konce dobrých časů. 

Zpočátku běžela spolupráce s Kostelcem obdobně jako za Jana 
Bočka. „Co jsem neprodal do Kostelce, vyvážel jsem do Němec-
ka, Rakouska, Maďarska, na Slovensko a do dalších českých ja-
tek. Jenomže pak jsem podlehl Babišovu naléhání a slibům a začal 
jsem dodávat výhradně jemu. Tvrdil, že ode mě potřebuje pomoct, 
protože nemá jiného spolehlivého dodavatele,“ vzpomíná Rada 
na Babišovo vábení. Zprvu se tvářil jako velký přítel. „Navštěvo-
vali jsme se, byl tu častým hostem, zval mě i k sobě,“ líčí.

Po letech si to ale vyčítá: „Tak jako dnes jeho voliči i já jsem 
tehdy uvěřil jeho slibům. Babiš se dušoval, že když začnu dodá-
vat jen jemu, bude ode mě nakupovat za průměr cen Rakouska, 
Německa a Slovenska. Zdálo se to jako dobrá nabídka,“ říká Bo-
humír Rada.

Z původně oboustranně výhodné spolupráce se najednou stala 
nebezpečná závislost. „Získává si vás pomocí drobných službi-
ček a slibů. Nic pro něj není problém. Dokáže se vlichotit lidem 
podobným způsobem, jako to dělal ve volební kampani, když 
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rozdával koblihy. Nabídne například, že vám jeho řidič odveze 
auto z letiště a zaparkuje někde za pár korun. Vedle toho vás neu-
stále krmí báchorkami o tom, že ovládne evropský obchod s drů-
beží. Pořád opakuje ty svoje řeči, že bude nejmocnějším mužem, 
a tím pádem že je dobře s ním spolupracovat,“ popisuje Rada 
Babišovy metody.

Dnes ví, že rozhodnutí věřit Andreji Babišovi a stát se na něm 
závislým byla chyba. Bohumír Rada naletěl a podcenil také va-
rování, kterým mu měl být osud manažerů Kosteleckých uzenin. 
Mimo jiné i jeho starého přítele a obchodního partnera Jana Bočka. 

„Když Andrej Babiš získal Kostelecké uzeniny, řídil je de facto 
sám. Vypadalo to tak, že během dne vyřizoval záležitosti svých 
chemiček a někdy kolem osmé hodiny večer se začal věnovat 
Kostelci. To mi pak třeba zavolal, že mu tam stojí dvě stě lidí 
a že nemají co zabíjet. Prosil, abych mu dovezl čtyři kamiony ku-
řat, protože některý z jeho odběratelů má zrovna na kuřecí maso 
akci,“ vzpomíná Bohumír Rada.

Měl rodinu, práce nad hlavu, i tak ale – jak říká – pokaždé 
Babišovi vyhověl. Vytáhl zootechnika, vzbudil lidi a šli chytat 
kuřata pro Kostelec. „Na jeden kamion potřebujete třicet čtyři-
cet lidí. Když v hale uděláte narychlo binec, kuřata z toho mají 
stres, nahrnou se na stěnu, některá pochcípají. Máte ztráty. Ve dvě 
v noci ale byly moje kamiony s kuřaty v Kostelci a Andrej Babiš 
mohl ráno splnit své dodávky do supermarketů. To samé u pra-
sat,“ líčí Rada.

První náznaky, že vstřícnost už nebude tak úplně oboustranná, 
na sebe nenechaly dlouho čekat. „Někdy kolem roku 2006 nebo 
2007 mi začal Kostelec za kuřata platit méně. Při patnácti milio-
nech kusů drůbeže, která jsem mu ročně dodával, dělá korunový 
rozdíl v ceně za kilo dohromady třicet milionů. Jeho ceny ale byly 
dokonce dvě až tři koruny pod obvyklými cenami. Nechával jsem 
mu tedy ročně de facto více než šedesát milionů,“ počítá Bohumír 
Rada.

Andrej Babiš tento postup zdůvodňoval množstevními raba-
ty a tím, že na něj tlačí supermarkety, které chtějí zákazníkům 
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nabízet akce. „Jenomže takhle jsem ty akce celé odnášel já, ne on. 
Ždímal mě do roku 2010, kdy už ten tlak nešlo zvládat.“

Co následovalo, zažila spousta podnikatelů. „Nezaplatil jsem 
řádnou splátku fakturingové společnosti Bibby Financial Servi-
ces. Babiš tu pohledávku koupil a podepsali jsme směnku. Ru-
čil jsem mu i svým rodinným barákem. Nakonec na mě poslal 
exekutora, který mé dceři polepoval počítač značkou ‚exekučně 
zabaveno‘, když se učila do školy. Ten tlak nešlo zvládnout, takže 
jsem mu Agro Jevišovice v roce 2011 prodal,“ shrnuje Rada.

Klidně si ty kuřata nechte

Proč Bohumír Rada narůstajícímu tlaku nečelil? Proč ze spolu-
práce s Kosteleckými uzeninami neodstoupil? Při formulaci své 
odpovědi si bere do ruky tužku a papír a kreslí časovou osu.

„Jestliže chcete někomu k 1. lednu dodat kuřata, musíte je nej-
prve vypěstovat. To znamená, že potřebujete dodavatele jedno-
denních kuřátek. Než se takové kuře vyklube, musí být vajíčko 
jednačtyřicet dní v líhni – tam ho musíte vložit už někdy v lis-
topadu. Jenomže aby bylo vajíčko, musí být i slepice, kterou je 
potřeba tři měsíce předem oplodnit,“ říká a zakresluje jednotlivé 
kroky na papír.

Čili pokud chcete například dodávat kuřata k 1. lednu, musí-
te mít už někdy 10. července předcházejícího roku uzavřenou 
smlouvu s líhní. „Abych Babišovi plnil zakázky, musel jsem mít 
smlouvu víc než půl roku dopředu. Když jsem šel za Babišem 
a ptal se na ceny na příští rok, vždycky mi přislíbil průměr Ra-
kouska, Německa a Slovenska. Nakonec mi ale dal cenu, která 
byla nevýhodná. A když jsem se ohradil, řekl, že má ztrátu a že si 
mám ty kuřata klidně nechat,“ popisuje Rada Babišovy metody. 
V okamžiku, kdy měl Agrofert Radovo Agro Jevišovice vydáno 
na milost a nemilost, Babišova hra na přátelství skončila.

Model převzetí Jevišovic vykazuje rysy, o nichž jsme později 
zjistili, že jsou pro Babišovo podnikání typické. Některé příklady 
přinesou následující kapitoly, některé popsali už dříve přední čeští 
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novináři, kteří se Babišovým podnikáním zabývali ještě před jeho 
vstupem do politiky. 

Jiří Pšenička a Martin Mařík v roce 2012 v časopise Ekonom 
v článku Krachující holding Less by mohl převzít Andrej Babiš 
napsali: „Majitel Agrofertu nejprve takové společnosti pomůže 
finanční investicí, nebo přinejmenším odkladem splátek dluhů, 
které u něho daná společnost má. Subjekt se však dříve či později 
stejně ocitne v insolvenci, Babiš ‚váhá‘, ale nakonec se dohodne 
s ostatními věřiteli a podnik přejímá. Příznačná je ještě jedna ty-
pická fáze – miliardář, který si ani na veřejnosti nebere servítek, 
často tvrdí, že ho původní majitelé oklamali.“

Memorandum, které Babiš podepsal,  
ale nedodržuje

Nicméně situace, kdy si konkurenti vyřizují své napjaté vztahy 
vypálením úrody, nemá v českém zemědělství obdoby. Nikdo ze 
zemědělských expertů, s nimiž jsme hovořili, o žádném obdob-
ném případu neslyšel. 

Rada to pokládá za součást snahy Agrofertu zlomit jeho od-
por. Babišovi lidé situaci samozřejmě líčí jinak: „Skupina Ag-
rofert ve své historii koupila přes sedmdesát zemědělských 
podniků, ale s žádnými jinými vlastníky nevedeme soudní 
spory. Pan Rada je výjimkou,“ řekl nám mluvčí holdingu Ka-
rel Hanzelka ve snaze vylíčit Radu jako ojedinělého potížistu. 
Je nicméně evidentní, že Agrofert nedodržuje to, k čemu se Rado-
vi písemně zavázal. Když Rada ve zcela nevýhodné situaci Agro 
Jevišovice odstupoval Babišově firmě Navos, obě strany 7. ledna 
2011 podepsaly memorandum. Agro Jevišovice se v něm Rado-
vě nové firmě Agro Boskovštejn zavázalo podnajímat patnáct set 
hektarů půdy. To ale nikdy nedodrželo.

Agro Jevišovice totiž podepsanou smlouvu o podnájmu pat-
nácti set hektarů, kterou má Deník Referendum k dispozici, nikdy 
nezaregistrovalo na pozemkovém úřadě. Vložilo na něj až smlou-
vu na dvanáct set hektarů, což byl ústupek, k němuž Rada svolil 
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v obtížné osobní situaci. „Drželi můj dům v exekuci. Jak jsem 
s nimi měl vyjednávat?“ říká.

Ani smlouvu na dvanáct set hektarů ovšem Agro Jevišovice ne-
dodržuje. „Babiš Jevišovákům řekl, aby mi dali patnáct set hek-
tarů, oni se zavázali pouze ke dvanácti stům, a také o ně se mě 
soustavně pokoušejí připravit,“ zlobí se Bohumír Rada. Že mu Je-
višovičtí skutečně neposkytli ani smluvních dvanáct set hektarů, 
dosvědčuje například faktura za rok 2013, podle níž si nechávají 
platit za pozemky jen o něco větší nežli poloviční. Vše se navíc 
odehrává na Znojemsku, kde je velká nouze o zemědělskou půdu, 
takže k novým polím někde „o vesnici dál“ by se Bohumír Rada 
dostal jen těžko.

Ve sporu, který vyvrcholil bezprecedentní likvidací Radovy 
úrody, Jevišovice využily pozemkových úprav v obci Velký Kar-
lov. Jedná se o uplatnění vcelku nových zákonných norem.

Česká krajina je rozparcelovaná do množství pozemků, jejichž 
vlastníci se v průběhu let měnili v důsledku rozmanitých smluv 
či dědických vztahů. Na mnoha místech situace dospěla ke zcela 
nepraktickému uspořádání, takže na sebe pozemky jednoho ma-
jitele nenavazují, jinde třeba zůstal obecní hřbitov odříznutý, bez 
příjezdové cesty.

Zákon o pozemkových úpravách má tento chaos změnit tím, 
že zasahuje do vlastnických vztahů s cílem „vytvořit racionální 
podmínky pro hospodaření vlastníků půdy“. V katastru Velké-
ho Karlova skončilo správní řízení k pozemkové reformě v roce 
2014, což znamená, že tam právě v důsledku ustanovení daného 
zákona k 1. říjnu 2014 zanikly všechny nájemní vztahy. A s nimi 
rovněž podnájemní smlouvy mezi Babišovým Agrem Jevišovice 
a Agrem Boskovštejn Bohumíra Rady.

Jevišovičtí a Agrofert se pokoušeli této skutečnosti využít, 
aby nemuseli dodržovat svůj závazek podnajímat Radovi půdu. 
Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, na kterého nás odkázal šéf 
Agra Jevišovice Antonín Kyjovský s tím, že jde o citlivou věc, 
Deníku Referendum napsal: „Přestože pan Rada věděl, že pod-
nájem pozemků dotčených touto úpravou k 1. 10. 2014 končí, 
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tak pozemky na konci září 2014 a v dubnu 2015 neoprávněně 
zasel.“

Bohumír Rada samozřejmě věděl, že smlouvy v souvislosti 
s pozemkovou reformou zaniknou, neviděl ale jinou možnost, 
jak ve složité situaci jednat: „Mám dohodu podepsanou Andre-
jem Babišem, že mi Jevišovice mají podnajímat patnáct set hek-
tarů. Moje smlouva na dvanáct set hektarů platila do 30. září roku 
2017. Jednal jsem tedy v dobré víře, že budou obdobné podmínky 
platit i po pozemkových úpravách – a zasel jsem ještě v době, kdy 
jsem měl na pozemek platnou smlouvu.“

Postřik Roundupem na Radovu úrodu nedopadl jako rána z čis-
tého nebe. Agro Jevišovice si s jeho firmou pár týdnů před zása-
hem vyměnilo několik dopisů. Žádali ho, aby pšenici a kukuřici 
z pozemku odstranil, v opačném případě – psali – to udělají sami 
a budou požadovat náhradu nákladů. Dokonce mu v jedné chvíli 
nabídli odškodné, avšak v částce nižší, než jsou náklady vyjádře-
né znalcem Bohumíra Rady.

„Co by mi bylo platné, že mi někdo uhradí náklady? Potřebuju 
přece úrodu prodat a vydělat, bez toho se nedá živnost provozovat. 
To je, jako kdybyste byl stolař, vyrobil stůl, někdo ho rozbil a řekl 
vám, že vám zaplatí dřevo,“ poznamenává ke své situaci. Proto trval 
na svém a žádal, aby mu Jevišovičtí umožnili úrodu sklidit v řádném 
termínu. Odvolával se přitom na memorandum a na to, že podle pů-
vodní smlouvy mohl na pozemcích ještě několik sezón hospodařit. 
Podstata je neoddiskutovatelná: Andrej Babiš se jako předse-
da představenstva Agrofertu spolu se dvěma svými podřízenými 
vlastnoručním podpisem pod memorandum Bohumíru Radovi za-
vázal, že mu poskytne patnáct set hektarů půdy, na nichž bude moci 
dále hospodařit. Závazek vzápětí Babišovi podřízení odmítli dodr-
žet a dnes se z něj různými kličkami pokoušejí vyvázat prakticky 
úplně.

Jestliže ministr financí Andrej Babiš říká, že by chtěl stát řídit 
jako firmu, právě přístup Agra Jevišovice je jednou z ilustrací, co 
tím skutečně myslí. Je to právě jeho firma, která řeší spor brutál-
ními metodami, jež v českém zemědělství nemají obdoby. 
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Bez ohledu na právní stránku věci, která nemusí být zcela 
přehledná, je zjevné, že postup Babišova Agra Jevišovice nelze 
pokládat za legitimní. Jedná se přece o zemědělské plodiny. „Je-
den starý agronom z Velkého Karlova, když spálené pole viděl, 
povídá: Za socialismu by vás za tohle všechny zavřeli, včetně 
Babiše. Rozumíte, to byla potravinářská pšenice, pekl by se z ní 
chleba…,“ říká Rada.

Andrej Babiš nám napsal dopis. Ukázalo se,  
že nemluví pravdu

Andrej Babiš zareagoval na reportáže o sporu Agra Jevišovice 
a Radova Agra Boskovštejn, které jsme uveřejnili v Deníku Refe-
rendum, dopisem. Oslovil nás na sociální síti Twitter: „Pane Pa-
točka, kdyby Vás zajímala pravdivá fakta o zemědělci, kterému 
Agrofert spálil pole, tady jsou...“

Pod textem dopisu je podepsán tiskový mluvčí Agrofertu Karel 
Hanzelka. Základním argumentačním postupem Agrofertu v ce-
lém textu není vyvracení Radových tvrzení, ale zpochybňová-
ní jeho osobní věrohodnosti: „Nechceme a nedovolili bychom 
si jakkoli zasahovat do Vaší novinářské práce. Jen prosím sami 
zvažte, nakolik je pan Bohumír Rada důvěryhodnou osobou s do-
statečným morálním kreditem a nakolik mohou být jeho tvrzení 
pravdivá.“ Babišova „pravdivá fakta o Bohumíru Radovi“ jsme 
se samozřejmě vydali prověřit.

Ke svému dopisu Agrofert připojil osm fotografií. Šest z nich 
je nadepsáno titulkem „Takto hospodařil Bohumír Rada“, nad 
dvěma stojí „Takto hospodaří Agrofert“. Záměr je jasný: Rado-
vo hospodaření reprezentují záběry údajné laguny se znečištěním 
v Jevišovicích, černé skládky v Hevlíně, zbytků uhynulých zvířat 
a krve na poli. Hospodaření Agrofertu má dokládat, jak po Rado-
vi uklidili.

Když jsme si přijeli zdokumentované místo prohlédnout, uká-
zalo se, že fotografie Agrofertu neodpovídá realitě. Na místě 
přímo v areálu Agra Jevišovice, které mělo být podle fotografie 
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důkladně uklizené, v době naší návštěvy ležely na několika stech 
metrech čtverečních hromady stavebního odpadu. Mezi kusy as-
faltu, cihlami, štěrkem a hlínou bylo vidět i několik ojetých pneu-
matik. Až poté, co jsme fotografii místa zveřejnili v Deníku Refe-
rendum, začali bagristé odpad zahrnovat hlínou a zarovnávat jej 
na úroveň půdy.

Bohumíra Radu jsme s tvrzením Agrofertu konfrontovali. Že 
vyvážel na pole „jateční zbytky“, odmítá. Jednalo se o špatně 
zpracovaný odpad z bioplynky v době, kdy byl její provoz v zá-
běhu a obsluha ještě neměla zvládnuté technologické postupy. 
Rada nijak neskrývá, že ne vše v jeho hospodaření bylo bez chyb. 
Ale pokud se jich dopustil, vždy přijal trest a zjednal nápravu.

Naproti tomu stejný metr, jaký Agrofert použil při očerňová-
ní Bohumíra Rady, by bylo možné uplatnit i na něj. Například 
před drůbežárnami ve Střelicích jsme vyfotografovali bedny 
s mrtvými kuřaty. Za vraty farmy Újezd jsme viděli ležet uhynulé 
prase. Na polích v Bojanovicích jsme si prohlédli velké vypálené 
plochy, na kterých nic neroste – zřejmě důsledek laxně rozmícha-
ného postřiku, zkrátka špatného hospodaření. Příkladů nepřijatel-
ného hospodaření Agrofertu je ale víc.

Agrofert Deníku Referendum v dopise na svou obhajobu také 
napsal: „A mimochodem, Bohumír Rada by si měl zamést před 
vlastním prahem. V roce 1998 udělal to samé. Podle svědků ne-
chal zlikvidovat chemickým jedem úrodu konkurenčnímu země-
dělci v katastru sousední obce Slup panu Františku Svatbíkovi.“ 
František Svatbík se ve skutečnosti jmenuje Svadbík. Dnes je již 
po smrti. My jsme ale hovořili s jeho dcerou Marcelou Krato-
chvílovou, která v roce 1998 pracovala pro svého otce jako účet-
ní. Událost, kterou Agrofert popisuje, se podle jejích slov nikdy 
nestala.

Jak se tedy historka datovaná do doby před sedmnácti lety zro-
dila? Agrofert se o ní měl dozvědět z udání jistého Jana Holého. 
Bohumír Rada jeho jméno zná. Sám jej před několika lety zaměst-
nával ve své bioplynové stanici ve Velkém Karlově: „Všichni tu 
vědí, že jsem ho musel propustit. Ztrácela se tam nafta,“ říká.
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Lhaní o příčinách Radových ekonomických problémů

Počátkem roku 2011, kdy Agrofert koupil Radovo Agro Jevišo-
vice, se v médiích objevoval pouze jeden výklad této akvizice: 
podnikatel Rada se zadlužil kvůli neuvážlivému chovu krokodýlů 
nilských. V dopise, který nám Agrofert poslal, o něm píše jako 
o „nechvalně proslulém a vysoce ztrátovém“.

Za nápadem chovat v České republice krokodýla nilského stá-
la Radova úvaha, že bude dravé plazy krmit zvířecím odpadem 
ze svých drůbežích a prasečích chovů. V budoucnu pak vydělá 
na prodeji krokodýlího masa a kůže. Připadalo mu to jako win-
-win řešení: ušetří na asanaci a získá na krokodýlích produktech. 
Nešlo to ovšem tak hladce. Porážce krokodýlů stály v cestě chy-
bějící paragrafy – prvního krokodýla v Agro Jevišovice porazili 
až v roce 2013. Za Babiše.

Že by ho chov krokodýlů přivedl na mizinu, je ovšem Rada 
schopen snadno vyvrátit. Investiční náklady projektu podle něj 
byly velmi nízké. Cena jednoho mláděte se pohybovala v řádu 
desítek dolarů. Investice do jejich výběhu byly rovněž malé, šlo 
pouze o rekonstrukce starších objektů ve vlastnictví firmy.

Hospodářský výsledek Agro Jevišovice za období leden až 
červenec 2010 – tedy ještě před převzetím Agrofertem – byl 
81 396 409 korun. Krokodýli se podíleli na ztrátě sumou 546 092 
korun. „Do toho ovšem nebyla účtována zvířata, která krokodýli 
sežrali a za která bychom jinak museli platit asanačnímu podniku 
devět korun za kilo. Kdybychom tyto ušetřené peníze zaúčtovali, 
mám za to, že by krokodýli vykázali jen malou ztrátu,“ říká Rada.

Vedle krokodýlů podle Agrofertu k Radovu „špatnému hospoda-
ření“ patřily i „riskantní ztrátové investice na Ukrajině, v Rumun-
sku a na Slovensku“. K tomu Bohumír Rada podotýká, že ukrajin-
skou firmu prodal za výhodných podmínek ještě v roce 2008 – tedy 
dost dlouho před prodejem Agra Jevišovice Babišovi. Koupila ji 
francouzská společnost Agrofuel SA za dva miliony eur. K tomu 
je ještě potřeba přičíst jeden milion eur za postoupení pohledávek 
firmy. Kupní smlouvu potvrzující Radova slova máme k dispozici.
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Rumunskou firmu vlastnil Rada v roce 2010 – tedy v okamži-
ku, kdy se nad ním stahovala mračna – teprve zhruba dva roky. 
„To je doba, kdy do pozemků musíte běžně investovat. Dávat je 
do pořádku. Teprve pak se vám investice začne navracet. V době, 
kdy jsem ještě vlastnil Agro Jevišovice, nás ale podnikání v Ru-
munsku nemohlo finančně ohrožovat,“ říká. K provozu sloven-
ských drůbežáren měl Radu přemluvit přímo Andrej Babiš: „Pro-
sil mě, abych se o to postaral, že má své výkrmy drůbeže zavřené, 
že nemá co porážet ve své firmě Hyza. Že prý to jeho lidé neumí 
a kradou,“ líčí událost Rada. 

V každém případě můžeme říct, že Agrofert nemluví pravdu, 
pokud tvrdí, že se Rada podnikáním s krokodýly, na Ukrajině, 
v Rumunsku a na Slovensku dostal do fatálních dluhů. Možná 
na nich nevydělával, jak zamýšlel, ale v celkovém objemu hospo-
daření firmy se jednalo o marginální položky.

A tak se dostáváme ke klíčovému argumentu, že Radovo Agro 
Jevišovice dlužilo Agrofertu 250 milionů korun, a že tím pádem 
holding „neměl jinou možnost než společnost odkoupit a převzít“. 
Jenomže podle Rady byl právě přístup Agrofertu příčinou, proč se 
v dluzích ocitl. „Agrofert coby největší český odběratel držel ceny 
drůbeže do roku 2010 okolo jednadvaceti korun. Poté, co ode mě 
získali Agro Jevišovice, začaly ceny okamžitě stoupat,“ říká.

Potvrzují to data Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Zatímco v první polovině roku 2010 se cena za kilo jateční drů-
beže pohybovala okolo dvaceti korun a v lednu 2011 – termín 
podpisu smlouvy o nákupu Agro Jevišovice Agrofertem – byla 
na 20,92 korunách, v březnu už stoupla na 21,27 korun, v květnu 
na 22,29 korun. A v lednu 2013 stálo kilo jateční drůbeže sko-
ro 25 korun. Na konci roku 2014 se cena vrátila na 23,45 korun 
a na stejné úrovni zůstala i v následujících měsících až do červen-
ce 2015, kdy jsme se věcí důkladně zabývali.

Bohumír Rada z Agro Jevišovice dodával do firem Agrofertu – 
Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež, brněnský Promt, THP 
Topoľčany – patnáct milionů kuřat ročně, tedy třicet milionů ki-
logramů. Při rozdílu až čtyři koruny na kilogramu tak mluvíme 
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Poznámka 1

Rada se s Babišem dál soudí
Bohumír Rada je bojovník a neváhá jít s Andrejem Babi-
šem do soudních sporů. Je přesvědčen, že Agrofert dosud 
nedostál několika závazkům vyplývajícím z memoran-
da, jež obě strany před převzetím Radova Agra Jevišovi-
ce Babišovým Agrofertem podepsaly. Týká se to i vlastní 
transakce, kterou Agro Jevišovice přešlo z Radových rukou 
do Babišových. Podle Rady drží Babiš akcie Agra Jevišo-
vice neoprávněně.

Jak nám vysvětlil Petr Vališ, právní zástupce Bohumíra 
Rady, Andrej Babiš při ovládnutí Agra Jevišovice nesplnil 
podmínky pro převod akcií, definované kupní smlouvou. 
„Předpokladem pro převod akcií Agro Jevišovice na dceři-
nou společnost Agrofertu Navos mělo být odkoupení něko-
lika bankovních pohledávek právě Navosem. Pohledávky 
ale neodkoupil Navos, nýbrž Agrofert. Za těchto okolností 
neměl notář akcie vůbec vydat, nicméně je vydal.“

Podstata sporu se laikovi může jevit jako technický de-
tail, ale není tomu tak. Deník Referendum věc konzultoval 
se dvěma na sobě nezávislými advokáty, nijak nezaangažo-
vanými ve sporu. Oba se shodli, že žaloba o vydání akcií 
má reálný základ. Policie případ odložila, ale v září 2016 už 
to vypadalo, že se začne něco dít. Státní zástupce jí nařídil 
věc znovu prošetřit. Před vydáním této knihy Bohumír Rada 
konstatoval: „Leží to tam už dva a půl roku a zatím jsem se 
nedočkal ani žádného rozhodnutí, ani jednání.“

To není z Radových soudů s Babišem vše. Když jsme 
v našich novinách upozornili na případ spáleného pole, strh-
la se mediální bouře. Svým temperamentem proslulý ministr 
tehdy serveru Novinky.cz v odpovědi na dotaz k situaci na-
psal: „Rada je manipulátor, podvodník a lhář. Agrofert má 
s ním několik soudů a vydal k tomu tiskové prohlášení, tak 
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o hypotetických ztrátách v dvojnásobné výši, než uvádí Rada 
sám: tedy až o 120 milionech ročně. 

Když se pro srovnání podíváme, jak hospodaří Výkrm Třebíč, 
což je značka, pod kterou Andrej Babiš sjednotil produkci drů-
beže v Agrofertu, ztrátu tu vykazovali i v roce 2013, kdy byla 
cena drůbeže po většinu roku nad 24 korunami. Agrofert je sám 
sobě dodavatelem směsí a služeb, ceny jateční drůbeže vzrostly, 
a přesto jeho vlastní společnost vykazuje ztráty.

Výmysly o zachráněných pracovních místech 
a osobních dluzích

Agrofert rovněž uvádí, že zachránil až 300 pracovníků Agro Je-
višovice před nezaměstnaností. Dle výroční zprávy Agro Jevišo-
vice za rok 2014 má společnost 135 zaměstnanců, pod vedením 
Bohumíra Rady zde ale pracovalo přes 330 lidí. Takřka dvě stě 
z nich již tedy v Agru Jevišovice nepracuje.

„Chovy prasat v Bojanovicích, Černíně, Bitovánkách, Jevišo-
vicích, Plavči, Rozkoši, Slatině, Stupešicích, Velkém Karlově, 
Křidlůvkách a Valtrovicích dávaly práci třiceti osmi lidem. Chov 
skotu ve Stupešicích dvěma, chov drůbeže ve Velkém Karlově 
sedmi, autodoprava patnácti, výroba krmiv v Černíně plus dopra-
va třiceti osmi. Jen tady dohromady mluvíme o 105 zrušených 
pracovních místech pro lidi žijící v regionu s málo pracovními 
příležitostmi a složitou dopravní situací,“ vypočítává Rada zruše-
né provozy pod Babišem.

Obdobně pochybný je údaj o třiceti milionech osobního dlu-
hu, který měl Agrofert, jak uvádí v dopise, který nám adresoval, 
Radovi odpustit, čímž ho měl zachránit před osobním bankrotem 

se na něj s důvěrou obraťte.“ Rada považuje citovaný Ba-
bišův výrok za urážlivý a domáhá se omluvy. Soudí se také 
o nápravu škody za vypálenou úrodu. „Obojí je u ledu,“ ko-
mentuje věc Rada suše.
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a umožnit mu tak nadále podnikat v zemědělství. „Žádný osobní 
dluh jsem neměl. Ručil jsem Jevišovicím osobní směnkou za půjč-
ku třicet milionů. Všechno ale bylo splaceno,“ říká Rada. Proti Ra-
dovi byla v této souvislosti vedena exekuční řízení, která ale byla 
zastavena, neboť všechny pohledávky – jak uvádí usnesení pověře-
ného soudního exekutora Marcela Kubise – zaplatil.

Agrofert rovněž připomíná, že Česká inspekce životního pro-
středí Bohumíru Radovi v minulosti udělila pokutu sedm milionů 
korun za provoz bioplynové stanice ve Velkém Karlově bez nut-
ných dokumentů. Stanici chybělo integrované povolení a posu-
dek EIA.

Bohumír Rada se ze zodpovědnosti nijak nevyvléká. Konstatu-
je ovšem, že jeho bioplynová stanice byla vůbec prvním zaříze-
ním svého druhu v České republice. Legislativa pro jejich provoz 
vznikala až později. „Nemohli jsme si z ekonomických důvodů 
dovolit provoz zastavit a zmíněná povolení jsme vyřizovali po-
stupně,“ říká Rada. Pokuty má ovšem na krku i Agrofert. A co 
hůř – jak popíšeme v deváté a desáté kapitole – sám dokonce 
provozuje některé své podniky bez povolení a placení pokut se 
vyhýbá, dnes už i za pomoci svých lidí ve státní správě.

Dále v dopise od Agrofertu stojí, že Bohumír Rada byl v roce 
2003 okresním soudem ve Znojmě pravomocně podmínečně 
odsouzen za nezákonné vykácení stromů v přírodním parku Je-
višovka. To se skutečně stalo. Rada to vysvětluje takto: „Agro 
Jevišovice hospodařilo na pozemcích, které na 160 kilometrech 
sousedily s lesy a břehovými porosty. Většina pozemků byla 
v chráněných oblastech. Evidence LPIS v podstatě vyžadovala 
každoroční ořez větví, kácení náletů, nemocných stromů nebo 
stromů, jež omezovaly průjezd zemědělské techniky při polních 
pracích a senosečích. Tuto údržbu dělalo přes zimu asi pětadva-
cet traktoristů. Nenařizoval jsem osobně, co mají kácet. Od toho 
byli ve společnosti technici, manažeři, nebylo to v mých silách 
hlídat. Na druhé straně jsem vždy řešil problémy způsobené za-
městnanci tak, že jsem věc vzal na sebe. Nechtěl jsem, aby byli 
mí zaměstnanci popotahováni soudy.“
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Abyste měli strach

Proč Andreji Babišovi na diskreditaci Bohumíra Rady tolik zá-
leží?

Agrofert v dopise Deníku Referendum píše: „Domníváme se, 
že málokterý novinář si však klade otázku, kdo vlastně Bohumír 
Rada je a jakou má minulost.“ O rozmanitých prohřešcích v mi-
nulosti Bohumíra Rady jsme při našem psaní od počátku věděli, 
sám Rada se k nim ostatně staví čelem.

Ovšem křečovitá snaha Agrofertu očernit Radu tvrzeními, 
vydávanými za „pravdivá fakta“, z nichž se však při bližším 
zkoumání klubou polopravdy či vyložené lži, ve výsledku zne-
věrohodňuje Agrofert i jeho vlastníka Andreje Babiše. Proč mu 
na diskreditaci Bohumíra Rady záleží tak moc, že kvůli tomu zří-
dil dokonce nepravdami a manipulacemi překypující web? 

Zatímco všechna česká média psala o tom, že Babiš zničil své-
mu konkurentovi úrodu za čtyři miliony, Babišova Mladá fronta 
Dnes vydala manipulativní článek pod titulkem „Zemědělci se 
přou o Babišovo pole, zasetou pšenici zničil herbicid“. Soudy se 
vlečou a projednávání záležitosti policií vykazuje rysy pochyb-
ného postupu. Poté, co policie věc odložila, státní zastupitelství jí 
na základě Radovy stížnosti nařídilo se k věci znovu vrátit.

Celá okázalá kampaň Babišových mediálních mágů, jejímž cí-
lem je vylíčit Radu tak, aby si od něj „pes kůrku nevzal“, ve sku-
tečnosti působí jako pokus odvést pozornost od zcela reálných 
temných praktik jejich klienta. A také jako vzkaz ostatním Ba-
bišovým obětem: Mlčte, nebo podobnou mašinerii nasadíme 
i na vás. 

To ostatně potvrzuje i sám Rada: „Důležité je vědět, že lidí, se 
kterými Babiš naložil jako se mnou, je moc, určitě desítky. Nebo-
jují ale, protože mají strach,“ říká. Faktem je, že když jsme Babi-
šovu argumentaci podrobili důkladnému rozboru a bod po bodu 
jsme ji v Deníku Referendum vyvrátili, už nám neodpověděl.
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Kostelecké uzeniny mohly sloužit jako jeden z výstavních příkla-
dů úspěchu polistopadové ekonomické transformace. Do té doby, 
než je koupil Andrej Babiš.

Na konci března roku 2004 se v Kostelci u Jihlavy konala velká 
sláva. Tamější uzenářský podnik, tou dobou největší svého druhu 
v České republice, otevíral nový závod.

„Provoz s denní produkcí až 250 tun masných výrobků nemá 
v tuzemsku konkurenci a řadí se i mezi největší v Evropě. In-
vestice kolem 400 milionů korun má uzeninám z Kostelce ote-
vřít cestu na evropský trh, řekla ředitelka marketingu Vladka Pi-
voňková,“ referovaly tenkrát Hospodářské noviny. Tehdejší šéf 
Kosteleckých uzenin Jan Boček na slavnost z rozpočtu uvolnil 
velkorysé tři miliony korun.

Sešly se tu hvězdy ze všech koutů české politiky. Nechyběl 
Miloš Zeman, toho času důchodce na Vysočině, Vojtěch Filip, 
Zdeněk Škromach, Miroslava Němcová a samozřejmě ani agro-
chemický magnát Andrej Babiš. „Seděl tam v patře nahoře a kaž-
dého si postupně volal k sobě. To jsme se poprvé setkali osobně 
a on pronesl větu, kterou si pamatuji dodnes: Beze mě se v tomto 
státě v zemědělství nic neudělá. A pokračoval, že už má v rukách 
i Bočka a Kostelecké uzeniny,“ popisuje Bohumír Rada, tehdy 
ještě šéf podobně respektovaného zemědělského podniku Agro 
Jevišovice na Znojemsku.

2
Jak Andrej Babiš připravil řezníky  

o Kostelecké uzeniny

2 Jak Andrej Babiš připravil řezníky o Kostelecké uzeniny
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Andrej Babiš neblafoval. V zákulisí už tehdy intenzivně praco-
val na tom, aby Kostelecké uzeniny ovládl. A byl si tak jist sám 
sebou, že o tom mluvil otevřeně.

Radovo Agro Jevišovice v té době produkovalo asi sedmnáct 
procent českých kuřat. Podnik dodával na Slovensko, do Rakous-
ka a do několika českých firem, mimo jiné i do Kostelce. S Janem 
Bočkem měli dlouhodobě mimořádně dobré vztahy. Kostelecké 
uzeniny ručily Jevišovicím za úvěr a naopak.

Způsob, jakým Andrej Babiš demonstroval sílu, na svérázné-
ho a pracovitého jihomoravského sedláka zapůsobil. „Lákal mě, 
abych začal dodávat výhradně do Kostelce. Sliboval, že spolu bu-
deme dělat dobrý byznys. Naletěl jsem,“ přiznává.

Příběh Agra Jevišovice, které skončilo v roce 2010 v rukách 
Agrofertu právě proto, že Bohumír Rada dal na Babišovy svody, 
jsme popsali v první kapitole. Nyní české veřejnosti poprvé při-
nášíme ucelený obrázek toho, jak Andrej Babiš získal Kostelecké 
uzeniny. 

Dílo zaujatých manažerů a vzorová privatizace

Na počátku 90. let, krátce po začátku transformace ze státního 
podniku Masný průmysl Praha, činily roční tržby Kosteleckých 
uzenin asi tři sta milionů československých korun. Podnik byl 
zanedbaný a nebylo jisté, zda nezkrachuje, tak jako podstatná část 
obdobných firem v té době. Zlikvidovat ho zamýšlelo i předlisto-
padové komunistické vedení tehdejšího Jihomoravského kraje.

Na vrcholu slávy – v době v úvodu zmíněného otevírání nové 
masny – dosahovaly obraty Kosteleckých uzenin čtyř miliard ko-
run. Vybudovat takový podnik nebylo jednoduché a Jan Boček 
s kolegy při tom prokázali mimořádné schopnosti, hluboký vztah 
k řemeslu, důraz na kvalitu, odvahu, nápaditost a velké sociální 
cítění.

Vše začalo už způsobem privatizace, protože Boček se rozho-
dl jít proti šablonám kuponové metody. Nevytvořil podnik patřící 
managementu, případně akcionářské struktuře investorů, ale svým 
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Poznámka 2

Jak Andrej Babiš lhal o smrti svého manažera
„Kostelecké uzeniny budou mít sto let! Devadesát devět 
a půl roku nenašli v žádném výrobku jehlu. A teď ji našli 
dvakrát. A teď vyšly nějaké pomluvy na vysočinu. Lidi jsou 
zlí a snaží se mě prostřednictvím mých firem poškodit. Bo-
hužel vyšel v Blesku článek, v sobotu, že ta naše vysoči-
na je úplně hrozná. A ten šéf výroby spáchal sebevraždu,“ 
prohlásil Andrej Babiš 4. května 2016 na půdě Univerzity 
Pardubice. Odpověděl tak nesmělému studentovi na otázku: 
„Litoval jste někdy, že jste šel do politiky? Měl jste svůj klid 
a teď do vás všichni kopou...“

Andrej Babiš se pečlivě snaží vzbuzovat dojem, že je 
otloukánkem, který se stal ministrem financí a místopřed-
sedou vlády takřka z donucení, především však z čirého 
altruis mu. A je za to bit konkurencí. Pokus vyvolat soucit se 
sebou samým prostřednictvím příběhu „Kterak bulvár do-
hnal zlými články mého člověka k sebevraždě“ je ale nová 
meta. Andrej Babiš naznačuje, že tragický osud jeho zaměst-
nance nějak souvisí s mediálně-politickým honem na jeho 
vlastní osobu.

Na případ a nesrovnalosti v Babišově výpovědi upozornil 
jako první v deníku Echo24 Tomáš Pergler. Vyslovil pochyb-
nost, zda je Babišova výpověď pravdivá, když ve skutečnos-
ti hodická vysočina v testu deníku Blesk neskončila špatně, 
ale vyhrála. Naše zjištění ale změnila pochybnosti v jistotu: 
Andrej Babiš o příčinách úmrtí manažera svého hodického 
podniku klamal.

Andrej Babiš před studenty v Pardubicích zamlčel, že 
smrti ředitele provozu Masozávodu Hodice předcházelo ješ-
tě jiné úmrtí: smrtelný úraz na jeho pracovišti. Tři na sobě 
nezávislí lidé v místě nám vypověděli, že zhruba dva týdny 
před osudnou událostí rozmačkal přepravní vozík, takzvaná 
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ještěrka, dělníka v Babišově podniku. „Šel si na ni naskládat 
palety, a pak se to stalo. Odbrzdila se a sama se rozjela. Byla 
to nějaká stará mašina, podle všeho nebyla v pořádku,“ líčí 
příběh místní lidé, z nichž nikdo si nepřeje být jmenován.

Ředitel provozu přišel svému tragicky zesnulému podří-
zenému na pohřeb a v tentýž den večer se zabil. Podle lidí 
v kraji mohly k jeho zoufalému činu přispět i jiné příčiny než 
neštěstí na pracovišti, ale každopádně všichni vylučují, že by 
jakkoli souvisel s kvalitou produkce, která se ostatně právě 
v Hodicích i v sesterském podniku v Krahulčí podle řady 
hlasů po mnohaletém úpadku spravuje.

Ministr financí, předseda ANO, místopředseda vlády, majitel 
Mafry, majitel Agrofertu nejenom ututlal tragické úmrtí svého 
dělníka, ale navíc si vylhal příčiny smrti svého manažera a na-
konec vše podal tak, jako by mu všichni strašně křivdili.

Babiš zneužívá smrt svých zaměstnanců, aby vyvolával 
soucit... sám se sebou. Dokáže si někdo představit, jak se po-
čínání Andreje Babiše musí jevit oběma rodinám pozůstalých, 
jejich dalším blízkým a přátelům? Jména obou obětí naštěstí 
unikla pozornosti médií a my na tom nemáme důvod nic mě-
nit, ačkoli jsou nám známa.

Pokud o věci vůbec píšeme, není to z neúcty k oběma ze-
snulým, ale právě z úcty k nim. Jestliže o jedné smrti Andrej 
Babiš mlčí a druhou zneužívá ve svůj prospěch, je na místě 
podívat se na jiné souvislosti obou tragédií. Pod Babišovým 
vedením masokombinátů na Vysočině podle všech dostup-
ných svědectví upadla kvalita vybavení i péče o něj, zásadně 
se snížila kvalifikace personálu a vzrostl tlak na vedení.

zaměstnancům. Ideologicky stanovená pravidla takovou věc zne-
možňovala, ale Boček je obešel. Založil družstvo 150 řezníků, jež 
vlastnilo akciovou společnost, která firmu formálně provozovala.

Družstevníci se za to odvděčovali nevídanými výkony i loaja-
litou. Pracovat tenkrát v Kosteleckých uzeninách, to bylo podle 
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pamětníků „něco“. Tamní řezníci byli na své povolání hrdí, a to 
nejen proto, že si mohli slušně vydělat. „Vyndat kosti z dese-
ti býků za směnu, takový řezník si vydělal i padesát tisíc. Jeho 
mzda se odvíjela od toho, kolik udělal kil,“ vypráví Boček.

Byla to zkrátka firma svých zaměstnanců, kteří pracovali 
na svém, nikoliv jen jako něčí najatá pracovní síla. „Když někdo 
například rozbil dveře od chladírny, které stály asi padesát tisíc, 
sám se přihlásil, že uhradí škodu. Ostatní by si na něj došlápli. 
Nemusel jsem si ty lidi hlídat sám,“ povídá Boček. Podnik svou 
hrdost stavěl na schopnostech svých pracovníků a kvalitě produk-
ce. Věhlas Kosteleckých uzenin se rychle šířil.

Lidé v kraji dodnes až romanticky vzpomínají, jak bývalo 
v Kostelci dobře. „Zaměstnanci dostávali před Vánoci bohaté vý-
služky, aby nemuseli sami chodit tolik nakupovat – tou dobou to-
tiž u nás bylo vždycky nejvíc práce,“ vzpomíná Jan Boček. Jeho 
tehdejší obchodní partner, majitel bohdalovského rybářství Jiří 
Růžička, žertem vzpomíná, že v Kostelci tenkrát panoval „masný 
komunismus“: „Každý, kdo tam pracoval, měl masa, kolik chtěl.“

Kritici zpackané české kuponové metody privatizace – mezi 
nimi i Miloš Zeman ještě coby předseda opoziční ČSSD – uvádějí 
Kostelecké uzeniny jako vzorový příklad jiné, lepší cesty, kterou 
se transformace ekonomiky na počátku devadesátých let mohla 
ubírat. K tomu by ovšem bylo zapotřebí vytvořit i regulační a le-
gislativní rámce, jež by podobný typ podniků ochránily. Právě 
na jejich absenci Kostelecké uzeniny doplatily.

Stejně jako celá řada jiných firem i Kostelecké uzeniny byly 
navázány na Investiční a poštovní banku (IPB), kde měly zřízený 
jak svůj provozní úvěr, tak úvěr investiční, za nějž v letech 2002 
až 2004 zbudovaly zmíněnou novou masnou výrobu. Nebylo 
na tom nic divného, na IPB tehdy závisela zhruba třetina českého 
průmyslu.

Po pádu IPB byly ovšem Kostelecké uzeniny najednou zrani-
telné. Okolnosti krachu této banky v roce 2011 v obsáhlé analýze 
důkladně popsal současný ministr průmyslu Jan Mládek, který 
dané období strávil v křesle prvního náměstka ministra financí. 
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Československá obchodní banka (ČSOB), která kolabující a bý-
valým managementem i japonskou finanční skupinou Nomura 
tunelovanou banku převzala, neměla zájem spolupráci s Koste-
leckými uzeninami dále rozvíjet.

Masokombinát nutně potřeboval provozní kapitál. Stejně jako 
jiné firmy v zemědělství či potravinářství se potýkal s tím, že 
doba mezi provozními výdaji a příjmy z nich je velmi dlouhá. 
A tak jako jiné firmy v oboru v devadesátých letech, ani Koste-
lecké uzeniny neměly žádné velké kapitálové rezervy. Pádem IPB 
se přes noc dostaly do vážných problémů.

V kalných vodách může i žralok vypadat  
jako samaritán

Provozní nouze prosperující a velmi dobře fungující firmy samo-
zřejmě neušla pozornosti dalších tehdejších velkých aktérů na ze-
mědělsko-potravinářském trhu. „Objevili se tři zájemci. Jiří Ma-
lúš, majitel Agropolu, firmy, kterou později, v roce 2009, rovněž 
koupil Agrofert. Agrární podnikatel a ministr zemědělství Štrou-
galovy vlády, vloni poctěný státním vyznamenáním, Miroslav 
Toman. A konečně Andrej Babiš. Ten pak ke mně začal jezdit, 
někdy i se svým ředitelem strategického rozvoje Janem Kadaní-
kem,“ popisuje Jan Boček.

Andrej Babiš se vetřel Janu Bočkovi do přízně stejným způ-
sobem, jako to udělal později i v případě Bohumíra Rady. Rád 
demonstroval svůj vliv a moc. „To třeba ke mně přijel, vyndal si 
z kapes čtyři mobily, ale volal z mojí pevné linky. Pak se na mě 
podíval a řekl: A víte, co se stane, když použiju tenhle telefon? Já 
říkám: Standa, ne? (tehdejší premiér Stanislav Gross – pozn. red.) 
Machroval. Dělal ramena. Ukazoval, jak si platí různé ministry. 
Spoustu jsem si toho vyslechl, když jsme spolu jednou cestova-
li týden po slovenských masozávodech, to už pak neměl ani co 
povídat, dokonce mi dovolil v jeho autě kouřit,“ vypráví Boček.

Pověstné „jenom tři prstíčky“ tedy Andrej Babiš do Kostelec-
kých uzenin vsunul po uvalení nucené správy na IPB v roce 2000. 
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Poznámka 3

Kde se berou jehly v Babišových uzeninách
Veterinární správa našla počátkem roku 2016 v klobáse znač-
ky Krahulík z Krahulčí jehlu. Laikům může připomínat jehlu 
z injekční stříkačky. S medicínou či narkomany ale nemá nic 
společného.

„Je to jehla z dostřikovačky. To je stroj, který má dva vál-
ce se stovkami jehel. Když jím prochází maso, jehly do něj 
napouštějí lák. Dělá se to proto, aby se zvýšila jeho hmotnost 
a vydělalo se tak víc peněz… Občas se taková jehla ulomí. 
Neměla by pak projít detekčním zařízením, ale vzhledem k 
tomu, že je dutá a krátká, můžete se to asi stát,“ vysvětluje 
Jan Boček, který dlouhá léta řídil Kostelecké uzeniny.

Dle zkušeností Jana Bočka nález zlomku jehly v uzeni-
nách vypovídá o tom, jak to dnes v Babišových masokombi-
nátech vypadá. „Skoro všichni zkušení řezníci a vůbec lidi, 
kteří k fabrice měli vztah, jsou pryč. V Kostelci dneska pra-
cují všelijací námezdní dělníci i z východu nebo vězeňkyně 
ze Světlé nad Sázavou. Těm je to úplně jedno,“ glosuje.

Boček a jeho kolegové podnikali v dobré víře, že prostředí, které 
jim existence banky IPB garantovala, zůstane zachováno. Jejich 
firma nebyla příčinou ani příznakem problémů IPB. A nemohli 
počítat s tím, že jejich úvěry se stanou předmětem spekulací.

Jenomže přesně to se stalo. K 17. červnu 2002 měly Kostelec-
ké uzeniny na základě smlouvy se státem provozní úvěr ve výši 
tři sta milionů korun u ČSOB, zatímco investiční úvěr ve výši 
874 milionů korun stát převedl do České konsolidační agentury – 
státní agentury, která v letech 2001 až 2007 přebírala pohledáv-
ky od problémových komerčních bank s cílem ozdravit bankovní 
sektor a podpořit podniky strategického významu. Investiční úvěr 
byl splatný pravidelnými splátkami do roku 2011. Další rozvoj 
firmy, kterým Bočkovo vedení nedostatek provozního kapitálu 
řešilo dříve, už nikdo financovat nechtěl.
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„Najednou se s námi nikdo nechtěl bavit. Z belgické centrály 
ČSOB snad dostali pokyn nefinancovat potravinářství a staveb-
nictví. Bez vlastní viny jsme z ničeho nic neměli na výplaty pro 
patnáct set lidí ani na splátky za dobytek sedlákům. Všichni zne-
jistěli,“ popisuje krušné období Jan Boček.

Kapitálová nouze podniku se stupňovala a v roce 2003 dospěla 
do situace, kdy ji bylo nutné bezodkladně řešit. „Honzo, ty nám 
nezaplatíš za prasata, říkali mi sedláci... Co jsem měl dělat, ne-
mohl jsem jim neplatit. Musel jsem prostředky někde okamžitě 
získat,“ vzpomíná na kritický moment Jan Boček.

V momentě palčivého nedostatku provozního kapitálu se zjevil 
jako zachránce, div ne v masce samaritána, Andrej Babiš. Koupil 
čtyřiatřicet procent akcií, za něž podle Jana Bočka zaplatil asi 300 
milionů korun. Malúš ani Toman tak rychle k dispozici hotovost 
nesehnali. A Kostelec tehdy potřeboval peníze hned.

Transakce byla formálně uzavřena 8. března 2004: družstvo 
prodalo čtyřiatřicet procent akcií Agrofertu. „Družstvo řezníků si 
nechalo šedesát šest procent akcií. Z utržených peněz jsme zapla-
tili daně a dostali se z dluhů,“ popisuje Boček.

Se vstupem Andreje Babiše do masokombinátu souviselo 
i nové financování provozního úvěru. Vyjednal jej u Citibank, 
banky, s níž jej pojí dlouhodobě dobré vztahy, a u české pobočky 
banky HVB. To, co se na první pohled jevilo jako vynikající řeše-
ní prekérní situace, ovšem pro Jana Bočka a jeho lidi znamenalo 
začátek konce.

Jste družstvo? Tedy kradete

Andrej Babiš totiž ani na chvíli nepočítal s tím, že bude v Koste-
leckých uzeninách figurovat jako menšinový společník; chtěl je 
ovládnout. Jak to ale udělat, když – jak jsme popsali – měli jejich 
držitelé k podniku citový vztah a firma prosperovala? Podařilo se 
mu to za použití kombinace několika metod.

Práci mu významně usnadnila skutečnost, že vedení Kostelec-
kých uzenin postihla další krutá rána. 12. ledna 2004 obvinil Jiří 
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Pospíšil, tehdejší jihlavský vyšetřovatel Útvaru pro odhalování 
korupce a finanční kriminality, pět kosteleckých manažerů – Jana 
Bočka, Jiřího Bambulu, Milana Kudláčka, Josefa Vopálenské-
ho a Vladimíra Nováka – ze zneužívání informací v obchodním 
styku. Zločinu se měli dopustit vzájemným obchodováním mezi 
kosteleckým družstvem a kosteleckou akciovkou.

Obvinění po letech smetl soud ze stolu jako absurdní, soudní 
spor ale v kritickém čase Bočkovo vedení Kosteleckých uzenin 
zaměstnal, oslabil a odvedl jeho pozornost. Záminkou k obvinění 
se paradoxně stala právě konstrukce, která umožnila Bočkovi dát 
faktický podíl na firmě jejím zaměstnancům: založení družstva, jež 
vlastnilo akciovou společnost provozující Kostelecké uzeniny.

Podle komisaře Pospíšila měla akciovce vzniknout škoda přes 
dvě stě milionů korun. Zvláštní na případu už od začátku bylo to, 
že ani jedna firma se poškozená necítila. Komisař Pospíšil, dobo-
vým tiskem posměšně překřtěný na „Cattaniho z Vysočiny“, totiž 
ke škodné sumě dospěl tak, že prostě sečetl obchodní transakce 
mezi oběma podniky. Neblahou úlohu v případu sehrál i soudní 
znalec Rudolf Doucha, dnes trestně stíhaný kvůli své roli v pří-
padu zcizení OKD státu, jímž se v Deníku Referendum rovněž 
systematicky zabýváme.

Po vleklém vyšetřování a soudních tahanicích vše skončilo  
2. listopadu roku 2007, kdy krajský soud v Brně pětici manažerů 
zprostil viny. Vyšetřovatel Jiří Pospíšil sehrál podivnou roli ve ví-
cero případech v kraji Vysočina. Týdeník Euro jeho práci tehdy 
shrnul pod lakonickým titulkem Nejhorší případ v dějinách sou-
du. Kdo za obviněním kosteleckých manažerů stál, se ale dodnes 
neví. Jisté je jen to, komu prospělo.

Pro příběh Kosteleckých uzenin znamenal soudní proces zá-
sadní zlom. „Jednoho dne volá Stanislav Nestrašil, jeden z ředi-
telů Citibank, že pokud nás mají nadále úvěrovat, musíme mít 
jednoho majitele. Chtěli to, protože jsme byli v trestním řízení, 
měli jsme cejch tunelářů. Opět bychom skončili ze dne na den bez 
prostředků,“ vzpomíná Jan Boček. Kdo se znovu zjevil na scéně 
jako ochotný záchranář, není těžké uhodnout.
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Poznámka 4

Babišovy masokombináty: ano, bylo líp
O podstatě problémů Babišových masozávodů na Vysoči-
ně se člověk dozví nejvíc při rozhovorech s jejich bývalý-
mi vlastníky a zaměstnanci. Jejich líčení by se dalo shrnout 
stručně: Ano, bylo líp. A platí to jak pro kvalitu produkce, 
tak pro pracovní podmínky zaměstnanců.

„Když Babiš přišel, smetl celé vedení. Pak lidem snížil 
mzdy. Když pak přišel další ředitel, opět je snížil. Schop-
ní řezníci všichni utekli do Rakouska. Původně nás bylo na 
bourárně až 140, dneska je jich tam pětadvacet,“ komentuje 
bývalý předák řezníků, který v Kosteleckých uzeninách za 
Babiše pracoval ještě tři roky a pak raději odešel do důchodu.

Stejně jako na něm, je i na jiných bývalých pracovnících 
Kostelce či Krahulčí vidět, že jim to nedá a osudy masokom-
binátů bedlivě sledují. A všichni s velmi těžkým srdcem.

Jestliže Jan Boček – člověk, který ze zchátralého socialis-
tického podniku určeného k likvidaci vybudoval největší stře-
doevropský masokombinát s ročními tržbami čtyři miliardy 
korun – dnes říká doslova, že Babiš udělal z Kosteleckých 
uzenin „sračku“, není to výraz namyšlenosti ani zahořklosti. 
Fabrika za jeho dob porážela kuřata, prasata a hovězí dobytek. 
Masná výroba produkovala až tři sta tun uzenin denně. Dnes 
už se ale v Kostelci neporážejí kuřata ani prasata, hovězí jen 
sem tam. A uzenin se produkuje tak padesát tun denně.

Mnohem podstatnější nežli kvantita ovšem byla pro teh-
dejší vedení kvalita. Tou se chtělo prosadit dlouhodobě jako 
všeobecně uznávaný podnik s tradicí od první republiky a pře-
sahující význam České republiky. Bočkovi lidé tu zbudovali 
špičkové chladírny, dršťkárny, střevárny, automaty na kostění 
kuřat, konzervárny, udírny, vše na nejlepší tehdy v Evropě do-
stupné úrovni. Orientovali se na trhu, rozuměli oboru, uměli 
využívat příležitostí.
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A tak spadl Andreji Babišovi do klína i zbytek akcií družstevní-
ků Kosteleckých uzenin. Zatímco za první třetinu musel zaplatit 
kolem tří set milionů, za zbytek dal původnímu družstvu podle 
Bočka jen něco přes dvacet milionů korun. Hovoříme přitom 
o podniku s ročními tržbami čtyři miliardy. Uvedené sumy chtěl 
Deník Referendum potvrdit i u Agrofertu, odpovědi se nám ale 
nedostalo s tím, že se jedná o obchodní tajemství.

Co bylo dál, je známo i z odposlechů

Jak jsme již uvedli, investiční úvěr na stavbu nové masny měly 
Kostelecké uzeniny původně rovněž v IPB, odkud se vládním na-
řízením dostal do České konsolidační agentury.

Andrej Babiš převodu investičního úvěru Kosteleckých uze-
nin do Konsolidační agentury umně využil. DR má k dispozici 

S ironickým úsměvem Jan Boček komentuje to, že se  
v Ko steleckých uzeninách od jeho dob vystřídalo na devět 
ředitelů. „No, jak to pak může vypadat...“ Vypráví historky, 
které se mu donesly: o hale plné hnijících plísňových salámů 
či o zapařených půlkách prasat, které nějakého „experta“ na-
padlo chladit v chladírenských kamionech poté, co se přesta-
lo porážet v Kostelci, disponujícím vhodnými chladírenský-
mi kapacitami.

Namísto špičkových řezníků dnes v Kosteleckých uzeni-
nách pracují již zmíněné vězeňkyně a všelijací námezdní děl-
níci. Při průjezdu obcí dlouhodobě poutá pozornost transpa-
rent, hlásající, že firma hledá zaměstnance. „Co se tam asi tak 
může dít? Vždyť to trvá deset patnáct let, než je z řezníka for-
mát, než umí pořádně vykostit kýtu nebo ořezat hovězí hlavu. 
To nejde, udělat z někoho řezníka do zítřka,“ líčí Jan Boček.

Kvalitní masnou výrobu zkrátka nelze provozovat bez 
schopného, zkušeného, oddaného personálu. O ten Andrej 
Babiš přišel: kvůli tomu, jak své firmy řídí.
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odposlechy rozhovorů mezi Babišem i jeho ředitelem pro stra-
tegii Janem Kadaníkem a Radkou Kafkovou, posléze za korup-
ci pravomocně odsouzenou členkou vedení České konsolidační 
agentury v letech 2004 a 2005.

Z odposlechů, jejichž část již Jaroslav Kmenta publikoval v maga-
zínu Reportér v článku Haló, tady Babiš, vyplývá, že Babišův zájem 
získat pohledávku Kosteleckých uzenin u Konsolidační agentury byl 
obrovský. Kontrolu nad úvěrem Agrofert potřeboval jednak proto, 
aby se Kostelecké uzeniny nestaly závislými na nějaké další finanč-
ní instituci – zájem o úvěr měli tehdy také například lidé napojení 
na Tykačův Motoinvest –, jednak proto, že ji hodlal využít k úplné-
mu ovládnutí firmy vytlačením zbývajících menšinových akcionářů.

 28. dubna 2005 si Radka Kafková s Andrejem Babišem povídali 
takto:

•  Babiš: Já půjdu dnes k Sobotkovi v půl čtvrté a budu tam 
mluvit o Kostelci. Co teda mám říkat? Tam to bylo v inves-
tiční radě a jde to do vlády?

•  Kafková: Přesně tak, tam to bude klasické připomínkové říze-
ní na šest týdnů a mělo by to být zařazeno na program vlády.

• Babiš: Tam může být výjimka, né?
•  Kafková: Může tam být výjimka jako například u Zetoru, čas 

investiční rady do vlády byl asi týden…
•  Babiš: Jak se můžeme zařídit, aby to šlo mimo připomínkové 

řízení do vlády? Co je potřeba udělat?
•  Kafková: To musí zažádat ministr, který předkládá ten mate-

riál do vlády.
• Babiš: To je kdo?
• Kafková: To je Urban, MPO.
• Babiš: Takže mám zavolat Turečkovi?
•  Kafková: Tureček bude vědět přesný postup, ale když já 

předkládám materiály, tak žádá ministr financí předsedu vlá-
dy, aby to šlo mimo připomínkové řízení a dostalo se to pří-
mo na program jednání, tak tohle musí udělat Urban. Jestli 
k tomu musí dát Sobotka vyjádření, nevím.
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•  Babiš: Takže jde o to, aby vláda mohla projednat materiál 
ve vládě bez připomínkového řízení. Tak v pondělí v 18 ho-
din v Intercontinentalu a projednáme to.

Vláda Jiřího Paroubka vyslovila souhlas s postoupením pohle-
dávky Konsolidační agentury Agrofertu usnesením z 15. února 
2006 – i díky vlivu a působení Radky Kafkové. Čím se jí Andrej 
Babiš za pomoc odvděčil, jisté není, nelze tedy vyloučit, že mu 
pomáhala prostě z přesvědčení. On osobně v případu nebyl sledo-
ván jako podezřelý. A Kafková byla odsouzena za korupci v jiné 
kauze.

Koncovka v Kostelci

Babiš získaného investičního úvěru z Konsolidační agentury vy-
užil k manévru, jímž jednostranně navýšil základní jmění ak ciové 
společnosti. Následně provedl nucený výkup od drobných akcio-
nářů. Na valné hromadě 23. června 2006 započítal jako investici 
sto milionů korun do navýšení základního jmění právě úvěr zís-
kaný z Konsolidační agentury.

V roce 2007 už je tedy Agrofert jediným vlastníkem Kostelec-
kých uzenin. Firma s tehdejším ročním obratem čtyři miliardy 
korun jej nepřišla ani na miliardu. 300 milionů zaplatil za prv-
ní třetinu, 550 milionů zaplatil za postoupení investičního úvěru 
z České konsolidační agentury. Za většinu akcií družstva, které 
mu přinesly kontrolní většinu, zaplatil něco přes dvacet milionů.

Důkaz o tom, že Andrej Babiš sehrál v absurdním trestním stí-
hání kosteleckých manažerů nějakou roli, samozřejmě neexistu-
je. Pravdou ale zůstává, že mu mimořádně nahrálo. Bez něj by 
jeho cesta k ovládnutí firmy patrně nebyla možná. A zejména by 
se mu nemohlo podařit získat většinový balík akcií vlastněných 
družstvem za tak neuvěřitelně nízkou cenu.

Milan Kudláček, další z bývalých členů vedení Kostelec-
kých uzenin, s nímž Jan Boček počítal jako se svým nástupcem, 
se dnes k událostem vyjadřovat nechce: „Jsem rád, že už je to 
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Poznámka 5

Škrob, sója a „pochcané“ salámy
Proč od začátku Babišovy éry konkrétně v Kosteleckých 
uzeninách skončily porážky, výroba se tak razantně snížila 
a kvalita šla tolik dolů, nedokáže nikdo ze zasvěcených pa-
mětníků zdůvodnit. Ztráta schopného personálu se samozřej-
mě musela projevit i na kvalitě produkce. 

V okamžiku, kdy se z Kostelce i dalších podniků v okolí vy-
tratil původní vztah k řemeslu a nový management se přeorien-
toval čistě na výdělek, přibyly v uzeninách náhražky jako sója 
a bramborový škrob. „Nebylo to nic zdravotně závadného, 
prostě se to nastavovalo,“ vypráví bývalý řeznický mistr.

„Já mám odjakživa rád točený polský salám,“ popisuje 
Josef Mikeš, bývalý zaměstnanec udírny v Krahulčí. „Jen-
že někdy počátkem tohoto roku jsem si ho koupil a bylo to 
něco strašného. Tak jsem ho vzal a přinesl kvalitáři: Tohle 
prodáváte? ptám se ho. Před dvěma měsíci najeli na starou 
technologii. Možná měli strach, že bych mluvil do novin. 
Každopádně se to spravilo, to hned poznáte,“ vyprávěl nám.

Jeho kolega Josef Jírů, který dělával údržbáře, zase vzpo-
míná na „pochcané salámy“, lidově takto překřtěné, protože 
z nich vinou špatného technologického postupu tekl tuk. I on 
ale říká, že se kvalita – alespoň v Krahulčí – v poslední době 
zlepšuje.

Co se ale nezlepšilo, je postavení zaměstnanců. Na všem se 
hrubě šetří. „My byli za Bočka moc spokojení. Všude jinde 
ve fabrikách na okrese brali lidi maximálně dvanáct třináct ti-
síc. V Kostelci si řezník vydělal i třicet. My pro tu naši fabriku 
dejchali,“ pokyvuje na zahrádce před svým domem v pamá-
teční kostkované kazajce bývalý řeznický mistr z Kostelce; 
dnes penzista.

Jeho mladší kolegové pracují v Rakousku. A zboží pro 
jimi vybudovanou značku Kostelecké uzeniny vyrábějí 
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vězeňkyně a gastarbeiteři, kterých žijí třeba v jednom dom-
ku v Kostelci naštosované dobré dva tucty.

Že se to promítá do kvality, místní dobře vědí. Samoob-
sluha v Kostelci zdejší uzeniny nevede. „Mají přece podni-
kovou prodejnu,“ odtuší prodavačka a dovysvětlí: „My se 
tu snažíme mít spíš produkci menších uzenářů bez alergenů 
a bez éček.“

Andrej Babiš kandidoval s heslem „Řídit stát jako firmu“. 
To je jistě možné brát jako metaforu autoritářského režimu. 
Ale my jsme se jeho heslo rozhodli vzít i jako impuls zjistit, 
jak své firmy vlastně řídí, jak to v nich vypadá.

22. dubna 2016 napsal Andrej Babiš na svém Facebooku: 
„Pořád chci vést stát jako firmu. Je omyl, že firma je jen 
o zisku, je to o zodpovědnosti, postarat se o lidi, řešit pro-
blémy a dosahovat společný cíl.“ Zvlášť věrohodně to dnes 
musí znít Babišovým zaměstnancům v Hodicích, kteří v po-
sledních týdnech tragicky ztratili dva kolegy. 12. května nám 
bývalý Babišův zaměstnanec v Kostelci řekl: „Je to největší 
lump na světě, největší pacholek.“

za mnou, a nemám chuť ani vzpomínat. Bylo to strašné období: 
soudní řízení, označení za tuneláře, přišel jsem o práci ve firmě, 
kde jsem strávil patnáct let… Dnes už, když projíždím Kostel-
cem, to se mnou skoro nic nedělá, ale dlouho tomu tak nebylo.“ 
Že šlo o krušné životní období, je vidět i na Janu Bočkovi.

Andrej Babiš si musel být vědom, že vést Kostelecké uzeniny 
bez know-how lidí, kteří je vybudovali, může být problém. To 
se potvrdilo. Skoro všichni zkušení řezníci jsou pryč a na jejich 
místě pracují nekvalifikované námezdní síly, výroba masivně po-
klesla, kvalita šla rapidně dolů.

Proto se snažil ve firmě Jana Bočka za každou cenu udržet. 
„Nechtěl mě pustit. Přemlouval mě, abych neodcházel.“ Jenomže 
Boček osobně na prodej nebyl.
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Mimořádně smutný příběh zničení hustopečského zemědělského 
podniku Agrofertem kromě happy-endu postrádá i kladného hrdi-
nu. Obsahuje velké tajemství a přináší jedinečné poučení o tom, 
co Andrej Babiš říká slovy „řídit jako firmu“.

„Nevím, jak se stalo, že se to začalo rozprodávat. Lidi to nechtě-
li. Měli se tu doopravdy dobře. Hromada jich tu byla zaměstnaná 
a nemuseli nikam dojíždět. Jen tady ve Starovicích, obci s devíti sty 
obyvateli, nás dělalo v družstvu přes čtyřicet. Paní tady z toho ba-
ráku, ta už je mrtvá, tam pracovala. Támhle z toho žlutého baráku, 
ta taky. I z toho modrého…,“ vypráví a gestikuluje starší usměvavá 
žena na zápraží před svým domkem. Jmenuje se Anna Fabiánová 
a po většinu svého života pracovala jako zootechnička u prasat v ji-
homoravském zemědělském družstvu Hustopeče.

To byla legenda, o níž mnozí hovoří jako o dvojce či trojce 
za proslulými Slušovicemi. Na rozdíl od nich ale Hustopeče ni-
kdy nepodnikaly výboje mimo svůj obor, nestaly se normalizač-
ním ani perestrojkovým symbolem.

Družstvo, které vzniklo v původně většinově německé obci 
„dobrovolnou“ kolektivizací až začátkem šedesátých let, se přesto 
už za minulého režimu proslavilo. Dílem určitě díky protřelému 
předsedovi Ludvíku Podešvovi, který měl podle pamětníků styky 
na nejvyšších místech, hostil v družstvu prezidenta Husáka a stý-
kal se s okupačními vojsky. „Nikdo na něho nemohl,“ líčí dvaa-
devadesátiletý Josef Hanák, který v družstvu pracoval celý život 

3
Hustopečské zemědělství pod Babišem:  

proč si ho kupoval, když ho zničil?

3 Hustopečské zemědělství pod Babišem: proč si ho kupoval, když ho zničil?
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jako zootechnik. „Když něco potřeboval, domluvil si u Sovětů 
přímluvu,“ povídá.

Podešvu patrně lze nazvat oportunistou, ale rozhodně ho není 
možné šmahem odsoudit. Mluvit se s ním už bohužel nedá, zemřel 
před dvěma lety. Vedoucím družstva byl podle všech svědectví 
schopným a pozorným. S lidmi prý vždy zacházel velmi pěkně. 
„Kdykoli někoho potkal, jeho první slova zněla: Nepotřebujete 
něco? Nechybí vám nic?“ vzpomíná jiná bývalá družstevnice.

Studenti moderních manažerských příruček by jistě ocenili his-
torky o tom, jak svým podřízeným, když občas museli sloužit 
dlouhé přesčasy a venku mrzlo, dovezl třebas láhev rumu, aby 
se zahřáli grogem. O jeho schopnostech a obratnosti ledacos vy-
povídá i to, že předsedou představenstva družstva transformova-
ného v akciovku byl i v letech 1995 až 2005. A vyslovíte-li jeho 
jméno v kraji dnes, můžete očekávat jen kladné vzpomínky.

Transformaci v akciovku počátkem devadesátých let hustopeč-
ské družstvo zvládlo. Nutnost najít novou právní formu vyřeši-
lo založením akciové společnosti ZVOS Hustopeče, jejíž reálná 
struktura kopírovala původní družstvo. Akcionářů měl podnik 
745 a nikdo původně nedržel více než dvacet akcií. Ku prospěchu 
regionu a místních obyvatel podnik vzkvétal do roku 2008. Od té 
doby patří Agrofertu.

Proč se společnost tehdy prodávala, nikdo v Hustopečích, 
Starovicích a Uherčicích – obcích, kde měl podnik všechna svá 
původní pracoviště – dodnes nedovede vysvětlit. Nic kloudného 
k tomu neřeknou ani bývalí zaměstnanci, ani členové představen-
stva či dozorčí rady, ani akcionáři. Všichni ale svorně vyprávějí, 
jak trýznivý je pro ně dnes pohled na to, co se s místy, v nichž 
celý život pracovali, pod Babišem stalo.

V Hustopečích předběhli dobu

Často se věci líčí tak, že u nás za všechno zlé v zemědělství může 
kolektivizace, ale takhle jednoznačné to není. Některé socialistic-
ké podniky, jak jsme již ukázali na příkladu neotřelé privatizace 
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Kosteleckých uzenin do rukou jejich řezníků, se podařilo trans-
formovat příkladně – s ohledem na lidi i kvalitu produkce.

Obdobným případem byl ZVOS Hustopeče. Tomu se dařilo 
velkým dílem proto, že se nestal prostým dodavatelem do super-
marketů, ale z velké části se orientoval právě na svůj region. 

Moderní spotřebitel hledá všemožné cesty ke kvalitní produk-
ci, snaží se obcházet nadnárodní řetězce a objevuje bedýnková 
družstva, farmářské trhy či komunitou podporované zemědělství. 
V Hustopečích vytvořili de facto mimořádně rozvinuté komuni-
tou podporované zemědělství, aniž by se tamější lidé o aplika-
ci moderních myšlenek importovaných ze Západu uvědoměle 
snažili. Dělali prostě to, co prospívalo lidem v místě. V souladu 
s moderními ideály zde pracovali převážně spokojení lidé, kteří 
svou práci prožívali tak, že „dělají na svém“.

Kromě tradiční rostlinné výroby (řepka, pšenice, slunečnice 
a kukuřice asi na dvou tisících hektarech), živočišné výroby (za-
měřené na prasata a býky) a chovu krav na mléko měly Hustope-
če spoustu dalších zajímavých odnoží. Pěstovali zde mák a saflor 
neboli světlici barvířskou, používanou hlavně jako krmivo pro 
okrasné ptáky. Dále mrkev a petržel. Pečovali o meruňkový sad, 
postupně převedený do režimu ekologického zemědělství. Pro 
zeleninu a ovoce měli vlastní chladírnu. 

Na sto padesáti hektarech pěstovali vinnou révu a lisovali 
vlastní víno, případně prodávali hrozny dalším firmám. Tehdej-
ší sklepmistrová Jitka Sedláčková přebírala v roce 2007 ve Špa-
nělském sále Pražského hradu ocenění pro „obdivuhodné ženy“ 
od společnosti Comenius.

Dále měli v Hustopečích šlechtitelský a rozmnožovací chov 
prasat. Vyráběli krevní séra z mladých býčků pro humánní me-
dicínu. Množili orchideje. Míchali krmiva. Čistili obilí a vy-
ráběli z něj osivo. Provozovali malá jatka a na ně navázanou 
masnou výrobu. „Vyráběli jsme uzeniny skutečně z masa, což 
už se dneska moc nenosí…,“ vzpomíná jeden z bývalých za-
městnanců, který si – tak jako řada jeho kolegů – nepřeje být 
jmenován. 
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Hustopečská tlačenka byla vyhlášená a vysloužila si několik 
lokálních ocenění. Podnik měl také dva vlastní obchody s potra-
vinami a podíl v Moravance – regionální síti sídlištních samoob-
sluh. Nechyběla samozřejmě závodní jídelna, která vařila i pro 
jiné firmy. 

K dílnám patřila i kovárna, v níž si mohli, bylo-li potřeba, 
i sami vyrobit součástky. „Ve Starovicích jsme postavili obchvat, 
zavedli jsme plyn, občanskou vybavenost a vybudovali tenisové 
kurty, jako agronom jsem postavil kolem třiceti kilometrů silnic,“ 
vypráví Podešvův nástupce Václav Hlaváček, jak se podnik staral 
o místa, k nimž patřil.

Všechno se udělalo, i sranda byla

Na svém vrcholu v roce 2003 měl ZVOS Hustopeče 267 zaměst-
nanců. Podnik ve městě a okolí účinkoval i jako tmelící element. 
Poskytoval místním zemědělské služby, například orbu. Pořádal 
slavnosti a bývalí zaměstnanci se i v důchodu cítili být jeho sou-
částí. „Staří za námi kolikrát přišli, podívali se, jak pracujeme, jak 
to tam vypadá. Dnes jsme pro ně cizí lidi,“ ilustruje změnu Jiří 
Furch z Uherčic, bývalý údržbář v živočišné výrobě.

Po převzetí podniku Babišem odešel předčasně do důchodu, 
protože jeho místo zaniklo. „Nabízeli mi práci v Hustopečích, ale 
nechtěl jsem dojíždět, tak jsem šel. Pár měsíců po mém odcho-
du stejně následovaly hromadné výpovědi, takže jsem jen přišel 
o odstupné,“ dodává s tím, že za jeho časů mělo díky družstvu 
práci přímo v Uherčicích asi sto lidí – tedy každý desátý z obyva-
tel. Dnes je jich už jen asi patnáct.

V Uherčicích pracovala i Zdeňka Křivinková, a to celkem še-
statřicet let, čemuž je těžké uvěřit vzhledem k tomu, jak mladě 
a vitálně vypadá. Přestože v době „převratu“, tedy prodeje druž-
stva Agrofertu, respektive jeho dceřiné firmě ZZN Pomoraví, 
byla členkou představenstva. Na otázky „Jak to, že jste to druž-
stvo prodali? Kdo to chtěl?“ dokáže jen rozhodit rukama a odvě-
tit: „To nikdo neví. Jen ti, co to dozorovali.“
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Setkání s paní Křivinkovou patří k nejlepším momentům, které 
může práce reportérů přinést. Málokdy se poštěstí narazit na člo-
věka, který vykládá o svém celoživotním zaměstnání s tak nefal-
šovaným nadšením. A okouzluje to o to víc, když tou prací bylo 
dojit krávy, čímž přece ve škole strašívali holčičky, že je to čeká, 
budou-li se špatně učit.

„Všechno se udělalo, i sranda byla. Žádná závist, buzerace, ho-
nička. Všechny své krávy jsme znaly jménem. Věděly jsme, kdy 
měla která telátka. Hřebelcovaly jsme je a česaly jim ofinky, aby 
byly krásné,“ vypráví s nadšením, na což její muž se smíchem 
kontruje: „A sama vždycky přišla domů celá zamazaná.“

Zdeňka Křivinková se svou prací dojičky skončila před třemi 
lety. „Pod Babišem“ tedy působila pět let a může porovnávat. 
Dřív, za Podešvy a jeho nástupce Václava Hlaváčka, podle ní 
bylo jednoznačně líp. A rozdíl není jenom v tom, že se změnila 
technologie a charakter práce dojičky, ale hlavně v přístupu vede-
ní. „Dnes je to pásová výroba. Nemají tam lidi, honí vás na smě-
ny. Dělají se hromady přesčasů. Svačíte při práci, protože na jídlo 
nemáte pauzu. A o kravách, které dojíte, nevíte nic,“ říká.

Přichází ten, kdo není ani miliardářem,  
ani podnikatelem

Od dob, co se podnik dostal pod křídla Agrofertu, se změnilo úpl-
ně všechno. Během krátké doby skončilo vše, co bylo pro Ba-
bišův holding s nadnárodními aspiracemi a bez jakéhokoli vztahu 
k Hustopečím jen zbytečnou výstředností.

Z družstevního podniku, řízeného především jako podnik míst-
ních lidí pro potřeby mikroregionu, se stal jen další článek výrobní 
vertikály agro-chemického gigantu. Agrofert si mohl odškrtnout 
dalšího odběratele své chemie, krmiv, osiv a nafty – a dodavatele 
primární zemědělské produkce.

Ostatně právě v roce 2008 se Agrofert konečně stal i jedničkou 
v oblasti zemědělské prvovýroby, jak Andrej Babiš doznal v roz-
hovoru s příznačným názvem Nejsem miliardář ani podnikatel. 
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Rozhovor pro časopis Ekonom vedl Jiří Pšenička, jeden z mála 
novinářů důkladně sledujících Babišovu nebezpečnou dráhu ještě 
před jeho vstupem do stranické politiky. Díky Pšeničkově práci 
víme, že Agrofert tehdy vlastnil osmadvacet podniků zemědělské 
prvovýroby a hospodařil na jednapadesáti tisících hektarech.

Do té doby se nacházel dle svého majitele „v sendviči“: na jed-
né straně potravináři, na straně druhé prvovýroba. Protože Andre-
je Babiše štvaly marže zemědělců, začal kupovat, a to na obou 
stranách. Potravináři dopadli úplně stejně jako zemědělci, jak 
jsme popsali na případu Kosteleckých uzenin.

Z původní pestré skladby hustopečského zemědělství zůstal 
jen chov dojných krav v Uherčicích – mléko pro dnes již rovněž 
Babišovu Olmu – a notně osekaná rostlinná výroba. Už žádné 
meruňkové sady, žádná jatka, žádná prasata, žádné uzeniny „do-
opravdy z masa“, žádná séra, žádné orchideje, žádný mák, žádný 
saflor, žádná kovárna, žádné víno. Vinice Babiš prodal Znovínu, 
meruňkové sady Rudolfu Jelínkovi.

Podle poslední dostupné výroční zprávy z roku 2014 firma hos-
podaří na 4285 hektarech polí. Za tuto svou činnost má nárok 
na 31,5 milionu přímých státních dotací. A takto o ní její dnešní 
vlastník přemýšlí.

Co šlo, se rozprodalo či pronajalo. Vepřín ve Starovicích 
ke smutku místních dlouho zel prázdnotou. Nedávno areál koupi-
la firma, která balí suché plody – tedy podle některých místních 
„blbiny“. Jiní starovičtí ale odevzdaně říkají: „Aspoň něco.“

Jestliže v roce 2003 zaměstnával ZVOS Hustopeče podle vý-
roční zprávy 267 lidí a v roce 2007 173, v roce 2014 to bylo jen 
89. Na něčem se jistě podepsala ekonomická krize a technologic-
ký vývoj. Srovnáváme-li ale počet pracovních míst před Babišem 
a po něm, musíme vzít také v potaz, že 1. června 2009 se husto-
pečeský podnik sloučil se sousedním, obdobně velkým podnikem 
Zemos Velké Němčice.

Samo slučování přineslo hustopečským křivdu, jako by se 
Sparta stala součástí ani ne snad Slávie, ale rovnou Dukly, a samo 
o sobě by vydalo na obsáhlý text. Pro nás je ale nyní důležité, že 
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mluvíme-li o decimaci pracovních míst v éře Andreje Babiše, ne-
porovnáváme pouhý úbytek v někdejším hustopečském družstvu, 
ale hned ve dvou rivalských podnicích dohromady.

Příběh bez kladného hrdiny

Sláva hustopečského družstva, které mohlo být modelovým pří-
kladem jisté části našeho zemědělství, je pryč. ZVOS Hustopeče 
se stal další z řady firem patřících „někomu v Praze“. Jak se to 
mohlo stát, když v něm všichni byli tak spokojení a podnik neměl 
závažné ekonomické problémy?

V roce 2006 měla firma 10 143 akcií – 10 063 z nich vlastnilo 
745 akcionářů a osmdesát sama akciová společnost ZVOS Hus-
topeče. Ovšem ještě rok před tím nedržel nikdo akcií více než 
dvacet. Podnik prostě patřil lidem, kteří v něm pracovali. Co je 
přimělo akcie vydat, jsme zjišťovali půl roku. Naše cesty na Hus-
topečsko nespočítáme.

Hovořili jsme s většinou bývalých členů představenstva, ně-
kterými členy dozorčí rady, bývalými zaměstnanci, následníkem 
Ludvíka Podešvy Václavem Hlaváčkem a také s člověkem, který 
měl coby zaměstnanec Agrofertu akvizici na starost. Mnozí ne-
chtějí být citováni pod svým jménem, většina o podrobnostech 
prodeje nic neví a ti, kteří vědí, nechtějí mluvit. 

Někteří nás zapřísahali, ať jejich jméno neuvádíme, někteří 
nám dokonce vyhrožovali. Lidé se až nepochopitelně bojí. Kaž-
dopádně z reakcí, kterých se nám dostalo, soudíme, že příběhu 
ztroskotání hustopečského zemědělského podniku chybí „kladný 
hrdina“. To je možná hlavní důvod, proč všichni mlčí. 

Působí to tak, jako by si někteří vyčítali, že podnik v jeho pů-
vodní podobě neuhájili. Možná se dokonce stydí, protože vědí, že 
„na prodej dodnes svorně nadávají úplně všichni“, jak věc shrnu-
la bývalá mzdová účetní firmy Marie Kňákalová.

Z výpovědí svědků událostí můžeme nicméně shrnout, že v jis-
tý moment vypuklo něco jako davová psychóza a všichni zača-
li hromadně prodávat své akcie, které měly nominální hodnotu 
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deset tisíc korun, za poloviční sumu firmě ZZN Pomoraví patřící 
Agrofertu. Ještě o něco dříve někteří členové představenstva pod 
kdovíjakou záminkou vykupovali akcie od svých podřízených, 
kteří k tomu byli ochotni, po pětistovce či tisícovce. Přinejmen-
ším někteří z nich tedy nepochybně věděli, co se chystá.

Klíčové role uvnitř podniku podle všeho sehráli dva muži, 
předseda společnosti Václav Hlaváček, který po jistý čas vedl 
i Agrární komoru, a talentovaný agronom Radek Sedláček. Jisté 
je, že nejméně jeden z nich musel Agrofertu aktivně napomáhat 
přímo uvnitř firmy.

V lednu 2008 byl členem představenstva zvolen člověk z Agro-
fertu, který dnes situaci diplomaticky komentuje: „Poměry v tom 
družstvu nebyly tak idylické, že by se v představenstvu nenašla 
skupina, která by byla připravená tu firmu prodat komukoliv.“ 
Kdo ale otevřel Babišovi cestu a co se mu za to slíbilo, prozatím 
s jistotou nevíme.

Něco to ale určitě bylo. Stojí za povšimnutí, že po převzetí pod-
niku Babišem v roce 2008 ZVOS Hustopeče sice okamžitě pro-
pustil dvaačtyřicet zaměstnanců, ale vedle toho rapidně narostly 
odměny řídícím pracovníkům: z 986 tisíc v roce 2006 na více než 
dva miliony v roce 2008.

Charakter akcií podniku, které byly původně převoditelné jen 
mezi akcionáři, případně na děti a manžele, se v tomto turbulent-
ním období samozřejmě musel změnit. Od února 2008 mohly být 
převedeny i na třetí osoby, pokud k tomu byl udělen souhlas před-
stavenstva. A od června 2009 přestala pro převody akcií platit 
jakákoliv omezení. Nakonec byly v únoru 2012 všechny původní 
akcie sloučeny v jednu. Komu patřila, můžete hádat.

Na konci března 2009 drželo ZZN Pomoraví, respektive Ag-
rofert, 9641 akcií společnosti, což bylo 95,05 procent. Valná hro-
mada schválila návrh usnesení předložený hlavním akcionářem 
a rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických akcií na něj, 
tedy na Babišovo ZZN Pomoraví.

Rozhodnutí o vytěsnění menšinových akcionářů mělo však ješ-
tě občansky poučnou dohru. Část z akcií, které ZZN Pomoraví 
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chyběly do sta procent, držel již v úvodu zmíněný bývalý zoo-
technik družstva Josef Hanák. S prodejem podniku nesouhlasil 
a svoje akcie nevydal. Nebyl sám, podobných lidí bylo ještě ně-
kolik.

Pouze on však trval na soudním projednání a odhodlaně bojo-
val až do roku 2015. Vleklá a nepříjemná tahanice pro příslušníka 
jedné z mála předválečných českých hustopečských rodin skon-
čila výhrou. Tehdy jednadevadesátiletý muž po sedmi letech pře-
mohl mocnou firmu Andreje Babiše, která se s ním sama nechtěla 
poctivě vyrovnat.

Ačkoli přesný mechanismus prodeje hustopečského zeměděl-
ského podniku, který předcházel jeho destrukci Andrejem Babi-
šem, prozatím není znám, naše pátraní pokračuje a uděláme vše 
pro to, abychom české veřejnosti zprávu o tom, jak přesně se 
to celé stalo, nakonec dokázali přinést. Zaslouží si ji především 
lidé, kteří hustopečskému zemědělskému družstvu dávali své síly 
a dnes každý den hledí na trosky svého životního snažení.

V každém případě je příběh hustopečského zemědělského pod-
niku, který patřil svým zaměstnancům a byl příkladem lepších, 
nevyužitých možností českého a moravského zemědělství, další 
ukázkou toho, jak Andrej Babiš řídí své firmy. A jak by chtěl dle 
svých slov řídit i stát.
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Andrej Babiš se rád chlubí, jak jeho Agrofert „dává lidem práci“. 
Ve skutečnosti ale obvykle jak množství, tak kvalita pracovních 
míst po převzetí podniků Agrofertem zásadně poklesne. Zvlášť 
otřesným příkladem jsou vodňanské drůbežárny.

Z opršelé třípatrové ubytovny vychází mladý muž, míjí nás 
u vrátnice. Na sobě má trendy, ale lacině vyhlížející džíny, te-
nisky a rozepnutou černou mikinu. Je nezvykle teplý jarní den. 
Přesto si natáhne přes hlavu kapuci. Rozhlédne se a přejde přes 
silnici. O chvilku později se s ním kousek od ubytovny dáme 
do řeči. Stojíme v parčíku, který vznikl na místě starého hřbitova, 
což lze z různých detailů rozpoznat. Místo je přesto přívětivé, 
a především vhodné pro naše účely. Za vysokou kamennou zdí se 
lze schovat před slídivými pohledy.

„Práce strašná. Málo peněz a moc mafie,“ říká nám lámanou 
češtinou mladík. Je z Bukurešti a tady pracuje přes ukrajinskou 
agenturu. Za více než šedesát hodin práce týdně ve společnosti 
tisíců mrtvých kuřat a v osmi stupních Celsia mu dávají sedm 
tisíc korun na ruku. Při krátkém rozhovoru, který nám poskytne 
napůl v češtině a napůl v angličtině, vyjde najevo, že v Bukurešti 
studoval vysokou zemědělskou školu. Od rozhovoru několikrát 
uteče, po chvíli se však znovu vrátí. Je vidět, že přemáhá strach. 
Až později nás napadne, že si možná chtěl říct o pomoc, jen ne-
věděl jak na to.

4
Jak Andrej Babiš dává práci:  
ukrajinské agenturní mafii

4 Jak Andrej Babiš dává práci: ukrajinské agenturní mafii
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V momentě, kdy mu pokládáme otázku, jak se sem vlastně do-
stal a jak se o práci tady dozvěděl, bere okamžitě nohy na ramena 
a už se od něj nic nedozvíme. Jak se stalo, že se rumunský vyso-
koškolák ocitl v područí vyděračské agentury v cizí zemi?

Mladý Rumun je jedním z obyvatel městské ubytovny, jejímž 
puncem kvality je lahvička s ručně přilepeným štítkem „Na ště-
nice“, umístěná v poličce na vrátnici. Je také jedním z pětatřice-
ti tisíc lidí, kterým dává dle slov svého mluvčího práci Agrofert 
Andreje Babiše. Přesnější je ale říct, že práci nedává rumunské-
mu mladíkovi, nýbrž ukrajinské pracovní agentuře, která jej sem 
přivedla. Místní lidé agenturu i její konkurentky, které ve městě 
působí, označují zásadně slovem „mafie“.

Jsme ve Vodňanech. Zde sídlí jedna z výkladních skříní potra-
vinářské divize Agrofertu. Cestou sem jsme míjeli Čapí hnízdo, 
cestou odtud zase monumentální industriální komplex milínské 
Primagry, kde Agrofert vyrábí biopalivo. Babiš, kam se podíváš, 
a to ještě nezačala kvést řepka.

Ano, ve Vodňanech bylo líp

Vodňany jsou historické jihočeské městečko, jež si zachovalo pří-
jemně domácký charakter: mají něco přes 6800 obyvatel. Vod-
ňanské drůbežárny podle místního starosty zaměstnávají asi 650 
lidí. Mohl by tam tedy pracovat skoro každý desátý z místních. 
Ale není tomu tak. Práci v devadesátých letech tak žádanou, že se 
do podniku bylo možné dostat jen na doporučení známých, dnes 
nechce skoro nikdo dělat. Agrofert tu má neustálou nouzi o pra-
covní sílu. Jak se to stalo?

Firma Vodňanská drůbež vznikla ze státního podniku Jihočes-
ký drůbežářský závod, založeného v roce 1965. Agrofert do ní 
majetkově vstoupil v roce 2009, když koupil svého tehdy hlav-
ního konkurenta, firmu Agropol. To samo o sobě není příběh bez 
kontroverzí; dodnes zůstává rozum stát nad tím, jak fúzi dvou 
největších tuzemských agrárních podniků mohl schválit antimo-
nopolní úřad.
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Ještě před prodejem vodňanských drůbežáren Agropolu, 
do roku 2000, vlastnilo firmu sedm společníků. Jeden z nich, 
František Tupec, byl generálním ředitelem. Vyslovíte-li jeho jmé-
no ve Vodňanech, u pamětníků ihned následuje spontánní reakce: 
„Jó, za Tupce, to tu bylo dobře.“

František Tupec ale ve vodňanských drůbežárnách v roce 2000 
skončil. „Nás sedm společníků se velmi těžko domlouvalo. Už 
jsem nemohl dál, tak jsem navrhl, že to prodáme. Koupil to Ma-
lúš, majitel Agropolu. O dva měsíce později mě vylil na popud 
ostatních bývalých společníků. Jeden z nich mi pěkně namazal 
schody. To ale nechci rozebírat,“ vzpomínal při našem setkání 
nedaleko zamrzlého a zasněženého Lipna nad čajem a cukrovím. 
Poté, co odešel z Vodňan, opustil obor a začal turistům pronajímat 
několik dřevěných chat právě u nádrže pod Šumavou. 

Z dalších střípků našeho rozhovoru a z reálií lze odtušit, že tím, 
kdo Františku Tupcovi „namydlil schody“, byl Milan Říha, kte-
rý je generálním ředitelem Vodňanské drůbeže dodnes. František 
Tupec působí jako gentleman z lepších zašlých časů, a tak o svém 
nástupci nechce říct křivého slova, ačkoli by pro to snad mohl 
mít dobré důvody. Dost krajně nelichotivých informací o Milanu 
Říhovi se ale záhy dozvíme odjinud. 

Vzít si příklad z Bati

Příběh vzestupu vodňanských drůbežáren v polistopadové trans-
formaci v lecčems připomíná historii jiných úspěšných země-
dělských či potravinářských podniků 90. let – Agra Jevišovice, 
ZVOS Hustopeče či Kosteleckých uzenin –, které jsme popsali 
ve třech předcházejících kapitolách a které dnes již rovněž bohu-
žel patří Agrofertu. Na rozdíl od tří předešlých příkladů ve Vod-
ňanech Babiš neprovedl nepřátelské převzetí. Nemusel. Zdejší 
drůbežárny mu připadly se všemi dalšími podniky ve vlastnictví 
Agropolu.

Shodné s ostatními případy je to, že se drůbežárny pod Agrofer-
tem změnily k nepoznání. V éře Františka Tupce měli zaměstnanci 
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k dispozici podnikového doktora, po práci mohli využít vířivku, 
maséra, kadeřnici, měli i podnikovou spořitelnu. Na Vánoce do-
stávali kolekce a štědrou nadílku ovoce a cukroví. O víkendech 
mohli jezdit firemním autobusem do Třeboně do lázní.

Ptáme se Františka Tupce, proč to všechno. „Když jsem se stal 
ředitelem, chtěl jsem to dělat dobře. Přemýšlel jsem, kde si vzít 
vzor. A tak jsem začal studovat Baťu, to byl přece náš největší 
podnikatel. Podle Bati základním předpokladem úspěchu firmy 
bylo to, aby lidé v ní byli spokojení,“ říká. 

Součástí takového přístupu byla i promyšlená mzdová politika. 
„Vždycky jsem si hlídal výši platů v okrese, v kraji a v našem 
oboru. Chtěl jsem, aby naši lidi brali nejvíc – abych o ně neměl 
nouzi a aby u mě chtěli zůstat. Lidi do práce, zvlášť do takové, 
chodí kvůli penězům, ne kvůli vám,“ vysvětluje svůj přístup 
František Tupec.

Také Andrej Babiš se rád zaklíná odkazem Tomáše Bati. Je-
nomže tak jako skoro u všeho, co říká, jeho slova nemají základ 
v realitě. O spokojenost lidí v jeho podnicích mu vůbec nejde. Své 
firmy řídí v logice „Babišova koeficientu“ (viz poznámka 6): co 
nejrychleji zpeněžit všechna aktiva a co nejvíce ušetřit na všech 
nákladech, včetně nákladů mzdových.

Nic z Tupcových vymožeností se tak v drůbežárnách – sa-
mozřejmě – do dnešních dní nedochovalo. Stěžejním „benefi-
tem“ pro zaměstnance je nyní možnost koupit si měsíčně dvě 
vodňanská kuřata. A jako špatný vtip zní skutečnost, že je firma 
svým lidem prodává za cenu vyšší, než za jakou je nabízejí su-
permarkety. 

Zatímco „za Tupce“ se místo v drůbežárnách získávalo na do-
poručení, dnes o ně není zájem. Internet a úřad práce jsou plné 
mimořádně nepřitažlivých pracovních nabídek. Základní plat děl-
níka ve výrobě vodňanských drůbežáren – v osmi stupních a pod 
umělým osvětlením – je třináct tisíc korun. Kdo si chce vydělat 
víc, musí pracovat mnoho hodin přesčas, a to i o víkendech.

Drůbežárny by přitom samozřejmě snadno mohly lidem zásad-
ně přidat. Celkové mzdové náklady na patnáct set zaměstnanců – 
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k vodňanskému závodu připadají ještě provozy v Brně-Mod-
řicích a v Mirovicích – v roce 2015 činily 558 milionů korun. 
Firma měla zisk po zdanění 153 milionů korun. A to ještě uvádí 
investici za 131 milionů. 

Poznámka 6

Babišův koeficient
Pojem Babišův koeficient popsali v rozsáhlém profilu čes-
kého oligarchy v časopise Ekonom v květnu 2016 novináři 
Markéta Fišerová a Václav Dolejší. Píší v něm: 

„V podnikání dokonce vznikl „Babišův koeficient“, jemuž 
se zpočátku auditoři z renomovaných firem smáli. „Panebo-
že, co to je za hloupost!?“ říkali si v duchu, když se Babiš při 
kupování firem ptal na jediný údaj: oběžná aktiva minus cizí 
zdroje. Experti na finanční výkazy nechápali, co po nich chce, 
a měli připravené tradiční klíčové ukazatele jako hrubý pro-
vozní zisk, pracovní kapitál a dluhy. Jeho přístup jim přišel 
poněkud „nefilozofický“, prostě míchání jablek s hruškami. 

Časem ale připustili, že na tomto přístupu něco je a že Ba-
bišovo „číslo“ vyjadřuje ve zkratce vlastně úplně vše. Má-
te-li více než dvě stě firem, dostat přesně tento údaj jednou 
měsíčně v esemesce od každé z nich stačí, abyste věděli, jak 
na tom jsou.“

Ze všeho nejvíc ale „Babišův koeficient“ ukazuje jeho pří-
stup k podnikání. Vůbec mu nezáleží na vnitřní kvalitě firmy, 
na schopnostech a dovednostech zaměstnanců, v jeho optice 
není jak ani proč rozlišovat různé druhy podniků. Babišův 
přístup je ryze kořistnický: zpeněžit všechna aktiva, mini-
malizovat výdaje a maximalizovat příjmy. Proto po převze-
tí podniku obvykle rozprodá, co se dá, propustí, koho jde, 
sníží i další provozní výdaje. Aktivní bilanci často udržuje 
prostřednictvím příjmů z veřejných rozpočtů: dotací, úlev, 
pobídek a podobně.



52

Zde také stojí za zmínku, že Vodňanská drůbež je vůbec nejdo-
tovanější potravinářský podnik v České republice, v posledních 
pěti letech na dotacích obdržela celkem 62 milionů.

Je tedy evidentní, že i dnes by se tu mohlo o zaměstnance pe-
čovat podobně jako za Tupce. Kdyby se Andrej Babiš místo zisku 
150 milionů spokojil se ziskem třeba jen padesát milionů (uvaž-
me, že je to jen jedna z několika set jeho firem), mohl by zvýšit 
všem svým dělníkům platy zhruba o pět tisíc měsíčně.

František Tupec o svém manažerském přístupu také řekl: „My 
to nedělali pro zisk. Pro mě bylo prvotním cílem stát se nejlep-
ším podnikem v oboru u nás a být schopen měřit se s nejlepšími 
v Evropě.“ Jako paradox tak působí, že František Tupec – snad 
proto, že na rozdíl od svých souputníků z Kosteleckých uzenin či 
z Jevišovic nemá s Agrofertem přímou osobní zkušenost – vidí 
v Babišovi naději pro českou politiku. Je přitom vyloučeno, že by 
František Tupec mohl opravdu chtít, aby Babiš řídil české země 
tak, jako řídí Vodňanskou drůbež – a vpravdě všechny své firmy, 
s nimiž jsme se mohli blíže seznámit. 

Každopádně ve vodňanských drůbežárnách už nikdo z míst-
ních lákavou pracovní příležitost nespatřuje. Za Babišova vlast-
nictví drůbežárny získaly pověst podniku, který je poslední jisto-
tou. Práce je v nich sice těžká, nepříjemná a špatně placená, ale 
dostane ji prakticky každý a hned. Zpět vás vezmou i pár týdnů 
poté, co vás vyhodili za kouření marihuany v přestávce. To je 
ve Vodňanech obecně známý případ.  

Drůbežárny musí v nouzi o lidi spoléhat na pracovní agentury. 
Ty jim dodávají gastarbeitery z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, 
Vietnamu či z dalších zemí. Pryč jsou Tupcovy časy, kdy v drů-
bežárnách pracovali pouze lidé z regionu.

Druhé město

Sedíme v autě na parkovišti naproti drůbežárnám. Čekáme na stří-
dání směn, abychom zkusili pohovořit s někým ze zahraničních 
dělníků. Před fabrikou stojí osobní auta a kola zaměstnanců. 
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A taky jedna moderní naleštěná dodávka s mladým, vyfešákova-
ným řidičem za volantem. Z vrátnice začínají odcházet hloučky 
lidí. Několik z nich, od pohledu Balkánců, nasedne do dodávky 
a ta se rozjede. 

Vyrážíme za ní. Zavede nás do centra osm kilometrů vzdále-
ného Protivína. Skupina dělníků vysedne a jde do neutěšeně vy-
hlížejícího hotelu Blanice, který evidentně pamatuje lepší časy 
a jehož většina dnes slouží jako ubytovna. V přízemí se nachází 
herna, na dvorku stojí moderní černé Audi – symbol zdejší agen-
turní „mafie“. Vietnamka za barem, který slouží též jako recepce, 
nám ochotně zapůjčí klíče od hotelového pokoje, když jí řekneme, 
že bychom si jej rádi prohlédli. Po chodbách čpících dezinfekcí 
se pohybují ošuntělí lidé; z očí jim kouká odevzdání a sedřenost. 

Přímo ve Vodňanech jsme během pouhých dvou návštěv obje-
vili šest různých dělnických ubytoven, další má vzniknout z bý-
valého sídla policie. Město budovu, jak nám potvrdil starosta, 
prodalo drůbežárnám. Většina ubytoven je ale soukromých, není 
tak prakticky žádná šance se o nich cokoliv dozvědět. Lze jen po-
zorovat okolní cvrkot. Pokud ovšem okouníte příliš nápadně, za-
ručeně si vás někdo záhy přijde přeměřit příkrým zakarpatským 
pohledem. 

Svět agenturních dělníků je ve Vodňanech temnější tváří ji-
nak celkem milého, spíš ospalého městečka s rybářskou tradicí. 
Na sloupech lze tu a tam narazit na mnohojazyčné nálepky organi-
zací nabízejících pomoc vykořisťovaným agenturním dělníkům. 
Terénní pracovníci, kteří se zabývají vykořisťováním lidí na trhu 
práce, nám v rámci monitoringu tuzemských poměrů skutečně 
potvrdili, že závažné prohřešky zaznamenali i ve vodňanských 
drůbežárnách. „Co se týká cizinců najatých agenturami, sledovali 
jsme nevyplacené mzdy, dlouhé směny, práce více lidí na jednu 
vstupní kartu do provozu nebo neproplácení přesčasů a svátků,“ 
dozvěděli jsme se od jednoho z nich. 

Detaily ani jméno své organizace však zveřejnit nechtějí – jed-
nak z titulu své práce, která musí do velké míry probíhat v uta-
jení (organizace mívají jen P. O. Box), jednak proto, že nechtějí 
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jmenovitě komentovat podniky Andreje Babiše. Každý má dnes 
strach z možné žaloby. „Babiš má přece v zádech armádu práv-
níků a svoje lidi na soudech,“ zní typická reakce, s níž jsme se 
setkali opakovaně.

Terénní pracovník občanské organizace ale není jediným, kdo 
o podobných praktikách ve Vodňanech mluví. „Asi třikrát jsem 
viděl na vlastní oči mafiána, jak vyplácel partu dělníků přímo 
na parkovišti před drůbežárnou,“ řekl nám k tomu mladý muž, 
který v podniku pracuje.

Pracovní agentury mají ze zákona povinnost zajistit, aby je-
jich zaměstnanci neměli horší pracovní a platové podmínky než 
přímí zaměstnanci daných firem na srovnatelných pozicích. To se 
ve Vodňanech evidentně neděje. Jestliže člověk najatý agenturou 
dostává za 250 hodin měsíčně sedm tisíc na ruku, něco zkrátka 
početně nevychází. Osmadvacet korun za hodinu je méně než po-
lovina zákonem stanoveného minima. 

Kolik lidí ve Vodňanech agentury takto vykořisťují, přesně po-
chopitelně zjistit nelze, ale spolehlivě lze odhadovat, že se tu jed-
ná o desítky osob zaměstnávaných za nezákonných podmínek. Ví 
o tom Agrofert? Ví o tom Babiš?

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka Deníku Referendum na-
psal: „Pokud stejně jako mnoho jiných firem v České republice 
zaměstnáváme také nějaké cizince, děje se tak zcela v souladu 
s právem.“ Sdělit, kolik cizinců ve Vodňanech pracuje, ale od-
mítl: „Pokud jde o Vodňanskou drůbež, žádáte po mně informace, 
které sice nejsou tajné, ale v konečném důsledku je chcete použít 
proti naší firmě. Nezlobte se, na ničem takovém se nechci a ne-
budu podílet.“

Takovou reakci lze samozřejmě chápat jako snahu něco zakrýt. 
Karlu Hanzelkovi nelze než vřele doporučit osobní návštěvu Vod-
ňan a rozhovor s alespoň jedním vystrašeným rumunským dělní-
kem. Náš rozhovor s ním nebyl jedinou zkušeností, která naznači-
la, že se ve Vodňanech mohou vyskytovat i lidé zaměstnaní zcela 
nelegálně. Není přitom ani vyloučeno, že se tu vyskytují případy 
obchodu s lidmi, jak jej definuje trestní zákoník v paragrafu 168. 
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Pokud by se to rozhodl vyrazit osobně zkontrolovat český mi-
nistr vnitra, nejsme proti, jen zdvořile žádáme, aby se zaměřil 
raději na ukrajinské „mafiány“ nežli na jejich oběti. Adresy uby-
toven máme k dispozici. 

Vedení Vodňanských drůbežáren s „mafiány“ 
vědomě spolupracuje

Hovořili jsme také se starším Ukrajincem Voloďou, který je za-
městnaný přímo drůbežárnou. Bydlí v ubytovně hned vedle pod-
niku – v odpudivém, špinavém likusáku, který by na lidské obydlí 
netipoval snad nikdo. „Já tady nejsem přes mafiána,“ zahájil svou 
konverzaci s námi výmluvně. Jeho mzda je prý šestašedesát ko-
run na hodinu – čili zákonem stanovené minimum. 

Jiný starší Ukrajinec z Mukačeva nám sice tvrdil, že také 
pracuje přímo pro drůbežárnu, v jeho příběhu však bylo něko-
lik nesrovnalostí, které by spíš poukazovaly na to, že se jednalo 
o agenturního pracovníka nepoučeného o své situaci. Několikrát 
se zmínil o jakési „komandantce“, sídlící v ubytovně, která vše 
řídí. 

Řekl nám také, že v pondělí pracuje třináct hodin, od úterý 
do čtvrtka dvanáct a v pátek čtrnáct hodin. Slíbeno prý má – 
na zdejší poměry královských – osmdesát korun za hodinu. Ale 
jak vypadá jeho výplata ve skutečnosti, jsme se nedozvěděli. 
Ve Vodňanech pobýval teprve desátým dnem. 

Žádný pevný řád pro práci cizinců ve Vodňanech evidentně ne-
existuje – různí lidé tady pracují za různých podmínek. Formálně 
nese za porušování zaměstnaneckých práv odpovědnost agentu-
ra. „Firma, která její služby využívá, dává vždy od všeho ruce 
pryč a tvrdí, že o ničem nevěděla,“ vysvětlují terénní pracovníci. 
Jenom že vždycky o ní dobře ví. „Samozřejmě že vedení podniku 
ví, že platí mafiány, to je přece jasný. Kdyby měli všem platit 
sociální a zdravotní, tak to můžou jít rovnou zavřít,“ řekl nám 
k tomu mládenec pracující v organizační části podniku, s nímž se 
nám podařilo zapříst neformální rozhovor. 
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Poznámka 7

Jak Agrofert spolknul Agropol
Fúzi Agrofertu a Agropolu posvětil 2. 4. 2009 antimono-
polní úřad, tehdy vedený Martinem Pecinou. Být to o den 
dříve, nikdo by dost možná této informaci nevěřil. Platila 
by za pouhý vtip. Sloučením obou holdingů vznikl moloch 
s dosud bezprecedentním vlivem na české zemědělství. An-
timonopolní úřad své rozhodnutí podmínil tím, že nový ma-
jitel obou skupin, Andrej Babiš, prodá sedm firem působí-
cích v pěti krajích České republiky.

Agrofert se tímto spojením dostal nejen k nejvýznamněj-
šímu zpracovateli drůbeže u nás, ale i k mnoha podnikům 
ZZN, tedy zemědělským výkupům. Získal tak bezprece-
dentní vliv nad tuzemskými sedláky, kterým už tou dobou 
prodával hnojiva a další chemii. Po spojení obou skupin zís-
kal Agrofert čtyřicet procent skladovacích kapacit obilovin 
u nás. Asociace soukromých zemědělců v té době varovala, 
že v oblasti výroby krmiv, dodávek hnojiv a osiv hrozí sed-
lákům skutečný a významný monopol. Měla pravdu.

Příznačné pro celou akvizici je, že pro média ji v reálném 
čase komentoval výhradně Andrej Babiš. Slova Jiřího Ma-
lúše, majitele Agropolu, nezazněla nikde, a to ani později. 
Novináři, kteří se s ním pokoušeli v minulosti spojit, byli 
neúspěšní. 

Jeden z bývalých akvizitorů Agrofertu, který si nepřál být 
jmenován, a dokonce nám vyhrožoval násilím, pakliže se 
jeho jméno někde vyskytne, ke sloučení Agrofertu s Agro-
polem řekl: „Jirka Malúš nemá potřebu mluvit o čemkoliv, 
co se vztahuje k minulosti. Dostal to, na čem se domluvili.“

Správce jedné z ubytoven, který již cizince ubytovat odmítá, 
upozornil ještě na jiný povážlivý aspekt zaměstnávání cizinců. 
„Neberu je sem od té doby, co mi sem přinesli štěnice. Toho se 
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strašně těžko zbavuje. Ale hlavně mi řekněte, jak to tam musí 
vypadat! V pátek mi je sem přivezli a v pondělí už šli na linku. 
Zdravotní průkazy museli mít orazítkovaný bianco předem, jinak 
by to přece nemohli stihnout. Šéfové sem někdy chodí, tak jsem 
jim říkal, že si koledujou o průser.“ 

O tom, že si je vedení Vodňan vědomo, za jakých podmínek 
lidi zaměstnává, tíživě vypovídá příběh slovenského agenturního 
zaměstnance, kterého v podniku všichni znali jako „Bohouška“. 
Měl rád lidi v práci, zůstával přesčas, i když nemusel, za každého, 
kdykoli mohl, zaskočil a každému, když to šlo, pomohl. I z jeho 
platu si lichvářskou část po celou dobu jeho práce ve Vodňanech 
strhávala agentura. Teprve na konci své „kariéry“ dostal Bohou-
šek pracovní smlouvu přímo s firmou, pro kterou dýchal. Měl 
diagnostikovanou rakovinu a zbývalo mu pár měsíců života. 

Jste nemocný? Tím pádem nespolehlivý.  
Tak jděte do výroby

I takový projev pozdě nalezené velkorysosti je ale v dnešních 
Vodňanech výjimkou. Smutně to ilustruje příběh zaměstnance, 
který tu po několik let pracoval v organizační části podniku. 

„Pracoval jsem tam čtyři roky. Na konci jsem dostal zápal plic. 
Muselo to být i z práce. Z teplé kanceláře jsem neustále vybíhal 
ven na rampy, kde byl v zimě nějaký jeden stupeň. Pořád jsem se-
děl pod umělým osvětlením u počítače. Určitě se na mně podepsal 
i stres, konflikty – atmosféra v drůbežárnách není nijak přátelská. 
Nejsem typ, co věci ventiluje. Spíš držím všechno v sobě,“ rozpo-
vídal se sympatický člověk středního věku v restauraci v centru 
Vodňan nad sklenicí minerálky. 

Už nás nepřekvapuje, že ani on si nepřeje zveřejnit své jmé-
no. „Nikdy nevíte, jestli se tam nebudete muset vrátit, nebo jestli 
nebudete potřebovat práci pro dítě,“ říká. Pak pokračuje v líčení 
svého příběhu: „Několik měsíců jsem se léčil. Když jsem mohl 
konečně zase nastoupit, zjistil jsem, že mě chtějí přeřadit do vý-
roby. To bych šel s platem o šest tisíc dolů. Využili toho, že mi 



končila pracovní smlouva. Naštěstí jsem dostal jinou pracovní 
nabídku, a tak jsem po ní sáhl všemi deseti,“ vypráví.

Vůbec nejdrsnějším způsobem ilustruje přístup vedení k za-
městnancům jeho mladá kolegyně, která v podniku pracuje s pře-
stávkou už pět let. „To nám jednou vedení řeklo, že drůbežárny 
prodělaly. A že prý to musí zaplatit z našich peněz. Vzali tři tisíce 
dělníkům a čtyři tisíce lidem v administrativě. Ženský brečely, 
jak mají s deseti tisíci, které jim zbyly, uživit rodinu. Někdo to 
nevydržel a napsal Babišovi e-mail. Ten tam poslal nějakou svoji 
manažerku,“ vypráví. „A víte co? Zjistilo se, že si to manažeři 
chtěli ztopit pro sebe,“ líčí. Po „kontrole shora“ ředitelé museli 
zadržené peníze zaměstnancům vrátit. 

Co tedy o stavu své výkladní skříně ví Andrej Babiš? „Za celou 
dobu, co jsem tam pracoval, tu byl jen jednou,“ zmiňuje se při na-
šem rozhovoru již zmíněný člověk, kterého po dlouhé nemoci chtěli 
přeřadit z administrativy do výroby. „Byla to skoro legrace. Kdyby 
to šlo, i tráva by se kvůli němu tenkrát natírala nazeleno. Vysazovaly 
se květiny, navozily se tam truhlíky, které překážely při nakládání 
kuřat. Oškliví nebo potetovaní zaměstnanci dostali volno a muse-
li zůstat doma. No a cizinci museli být schovaní úplně…“ usmívá 
se při vzpomínce na přípravy před Babišovou návštěvou jako nad 
divadelní scénou z pera ruského dramatika z předminulého století.

„Babiš pak přišel a zdržel se všeho všudy několik minut. Všich-
ni stáli v pozoru. Prošel tam v bílých holinách a v bílém plášti se 
svou suitou a zase zmizel,“ vypráví. „Schovat cizince“ může li-
dem v Agrofertu připadat jako výborný nápad. Fungoval ale jenom 
na Babiše. Státní úřad inspekce práce uložil za nelegální zaměstná-
vání vloni 705 pokut v celkové výši jednasedmdesát milionů korun. 
Nejvyšší možnou pokutu, deset milionů korun, dostala dva roky 
po sobě firma Edvarda Petříka, která nelegálně zprostředkovávala 
práci šestnácti Vietnamcům na pozici výrobních dělníků v areálu 
potravinářského závodu Vodňanská drůbež v Modřicích u Brna.



Část II
Všichni kradou,  

jenom já čerpám

Část II - Všichni kradou, jenom já čerpám
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Řepkový tunel je mimořádným příkladem vysávání veřejných roz-
počtů. Republiku stojí přes patnáct miliard a jeho účinky jsou po-
chybné. Není spravedlivé, že se tu mluví o „solárních baronech“, 
zatímco Andrej Babiš není znám jako „žlutý baron“.

Diskuze o biopalivech a Babišově možném střetu zájmů skončila 
v roce 2015: poté, co Evropská komise České republice schválila 
prodloužení programu podpory biopaliv do roku 2020, což čes-
ký parlament uzákonil v prosinci 2015 novelou zákona o spotřební 
dani. Tomu předcházela řada přestřelek ve sněmovně a v médiích, 
zejména mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. 

Co přesně ale dalších pět let podpory biopaliv pro Babiše a jeho 
firmy znamená, zůstalo neobjasněno. Věc má totiž množství ro-
vin a není úplně jednoduché ji rozplést. Snad právě proto o ní 
před námi nikdo takto souhrnně nenapsal.

Majitel Agrofertu mnohokrát doslova prohlásil, že z dotací 
na biopaliva nemá jeho firma ani korunu, že „vše dostávají pře-
pravci a občané, kteří tankují na čerpacích stanicích“. Není to 
pravda a Andrej Babiš by se coby ministr financí neměl ztrapňo-
vat tvrzením, že podpora odbytu není podporou produkce.

Česká republika ve skutečnosti své každoroční jarní zežlout-
nutí podporuje mnoha miliardami. A celé se to děje především 
v zájmu jediného člověka, jímž není nikdo jiný než Andrej Babiš. 
Právě on má totiž z masivní a nerozumné státní podpory řepkové-
ho byznysu největší užitek.

5
Politická ekonomie řepky  

aneb Portrét Babiše jako žlutého barona

5 Politická ekonomie řepky aneb Portrét Babiše jako žlutého barona



61

Babišova žlutá republika

České země už několik let na jaře vypadají, jako by jim vládl au-
tokrat s podivnou zálibou ve žluté barvě. Podle oficiálních odhadů 
Českého statistického úřadu se u nás řepka v roce 2016 pěstovala 
na 366 tisících hektarech čili asi na dvanácti procentech výměry 
orné půdy neboli na 4,5 procentech rozlohy celé republiky. Je to 
sice skoro o šedesát tisíc hektarů méně než o dva roky dříve, kdy 
rozloha řepkových polí kulminovala, ale je to také o sto tisíc hek-
tarů více než před deseti lety, kdy se teprve schylovalo k zahájení 
byznysu s biopalivy.

Za těch deset let se podstatně změnily ještě další dva paramet-
ry. Zatímco dříve se výtěžnost řepky na hektar pohybovala kolem 
2,5 tuny, dnes je to 3,5 tuny. A zatímco před deseti lety se platilo 
mezi 5,5 a 7 tisíci korunami za tunu řepkového semene, v posled-
ních dvou letech se cena ustálila těsně pod deseti tisíci korunami 
za tunu. V letech 2010 a 2011 se ale přehoupla dokonce přes je-
denáct tisíc.

Data pocházejí ze Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství ČR 
pro olejniny z prosince 2015. Tabulky DR

Tabulka 1: Osetá plocha (ha)
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Důvod všech tří změn – podstatně vyšších výtěžků, podstatně 
vyšší výkupní ceny i osazované rozlohy – je totožný: je jím vznik 
mimořádně lukrativního a státem štědře podporovaného obchodu 
s biopalivy. Vyšších výnosů na hektar se dosahuje daleko většími 
dávkami hnojiv a robustním užitím pesticidů, oproti jiným plo-
dinám několikanásobným. „To, co cpeme na řepková pole u nás, 
by si v Rakousku nikdo nedovolil,“ řekl nám drobný soukromý 
zemědělec, který sám pěstuje řepku asi na pěti hektarech z třiceti, 
jež obhospodařuje.

Díky propracované výrobkové vertikále má Agrofert z ob-
chodu s bionaftou výdělek prakticky na všech úrovních: 

Tabulka 2: Výnos (t/ha)

Tabulka 3: Cena řepkového semene za rok (Kč/t)
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od semínka řepky po bionaftu. Patří mu podniky zemědělské 
prvovýroby, které vytvářejí zisk tím, že pěstují řepku. Má fir-
my, které zemědělcům prodávají chemii a osiva – a sám je také 
vyrábí. Vlastní sila, kde se řepka suší, čistí a skladuje. Bionaftu 
musí nakupovat firmy v rámci holdingu. A zejména má Andrej 
Babiš svůj lovosický Preol, kde vyrábí metylester řepkového 
oleje. To vše je prošpikováno podporou z veřejných zdrojů, pří-
mou i nepřímou.

Babišův Preol má kapacitu spotřebovat 450 tisíc tun řepkové-
ho semene ročně. Při započtení dalšího Babišova zpracovatele, 
Primagry, v Agrofertu skončí více než třetina domácí produkce. 
Zhruba třetina vypěstované řepky se vyveze. A zbylá produkce 
pokrývá potřeby potravinářského a chemického průmyslu, jimž 
řepka sloužila už před biopalivovým boomem.

Není zde prostor rozebrat, jaké potíže způsobilo zásadní zvý-
šení ceny řepkového semene pro různá odvětví, jež s ním pracují 
v menším měřítku. Fakt, že se z řepky začala vyrábět „bionafta“, 
zásadně změnil pravidla řepkového byznysu: od ní se začala od-
víjet cenová hladina. A je klíčové, že Babišovy firmy Preol a Pri-
magra obstarávají mírně nad polovinu domácí spotřeby bionafty, 
155 tisíc tun z tří set tisíc.

„Jsem úplně poslední v Evropě, kdo si továrnu na lisování řep-
ky postavil, a nedostal jsem na to ani korunu dotace,“ řekl v roz-
hovoru pro iDnes v květnu roku 2010 Andrej Babiš. Nemluvil 
pravdu. Ona „ani koruna dotace“ jsou ve skutečnosti stovky mi-
lionů státní podpory v daňových úlevách.

Když Andrej Babiš v červnu roku 2009 s velkou pompou ote-
víral v Lovosicích svou fabriku na zpracování řepkového se-
mene, média dostala informaci, že do ní investoval 1,6 miliar-
dy korun, z čehož většinu, konkrétně 1,34 miliardy, mu půjčily 
Commerzbank, Royal Bank of Scotland a Komerční banka. Ml-
čelo se o tom, že státní agentura Czechinvest Preolu už v roce 
2007 usnadnila start výroby biopaliv investiční pobídkou, která 
měla formu úlevy na dani ve výši čtyřiceti procent celkové in-
vestice.
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Co to znamená? Konkrétní údaje lze vyhledat ve výročních 
zprávách Preolu. V jednotlivých letech se úleva Babišovi ve vý-
ročních zprávách jeho podniku vykazovala takto:

• v roce 2010 96 milionů korun,
• v roce 2011 103,4 milionů,
• v roce 2012 38,3 milionů,
• v roce 2013 44,7 milionů,
• v roce 2014 83,2 milionů,
• v roce 2015 53,4 milionů. 

Pokud všechny daňové úlevy sečteme, dostaneme se k téměř 419 
milionům. Strop, do kterého Preol může daňovou úlevu až do roku 
2019 (na základě provedených investic) čerpat, je 580 milionů ko-
run. A není to jediná státní investiční pobídka Preolu. Další dvě – 
ve výši 54,3 a 46,95 milionů – Czechinvest továrně přiklepl v letech 
2012 a 2014 do rozjezdu výroby potravinářského řepkového oleje.

Tabulka 4:  Podíl jednotlivých produktů na celkových tržbách v roce 2015  

v miliardách Kč

Graf tržeb Babišovy firmy zpracovaný podle dat z výroční zprávy Preolu. Fame 
je metylester řepkového oleje. A zvláštní pozornost zasluhuje i v grafu pranepa-
trná položka šedesáti milionů korun vedená jako „ostatní“. Graf DR
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A  ještě další dotace Preol pobral z evropských fondů. V roce 2010 
na „dosažení vyšší konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti 
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prostřednictvím zvyšování znalostí, dovedností a adaptability za-
městnanců“, v roce 2013 na „snížení emisí technologií studené 
plazmy“ a v roce 2014 na „rozvoj vývojových a inovačních kapa-
cit“. Z evropských fondů si tedy Preol přišel na 10,5 milionu ko-
run a Česká republika přihodila z veřejných rozpočtů 1,1 milionu. 
Andrej Babiš se řídí, což jsme viděli i na kauze Čapího hnízda, 
radami dobrých hospodyněk: pro milion i přes plot skočí.

Preol je pro Babiše zlatý důl. V roce 2015 zde tržby dosáhly 
6,4 miliardy korun. Jejich strukturu ukazuje graf. Podnik poslal 
350 milionů jako nedaněnou dividendu svému jedinému akcio-
náři, své matce: Agrofertu. A vykázal zisk 258 milionů korun. 
Z něj by měl odvést devatenáctiprocentní daň, ale tak jako kaž-
dý rok proti ní uplatnil právě nárok na daňovou úlevu přiznanou 
Czechinvestem.

A tak jako každý rok Babišův Preol s tržbami přes šest miliard 
a ziskem přes 600 milionů zaplatil na daních necelých čtyři sta 
tisíc korun. To z něj jistě museli mít na ministerstvu financí veli-
kou radost.

Babišova „ani koruna od státu“ tedy ve skutečnosti znamená 
681 milionů na daňových úlevách a 11,6 milionů dotací. Za in-
vestiční pobídku, která vedla k vytvoření celých 124 pracovních 
míst, si stát od Babiše přijde každoročně na výsměšné statisíce 
na daních. S takto vedeným státem Babiše vyloženě musí bavit 
obchodovat. Ale to jsme pořád teprve na začátku.

Odpouští-li stát daně, Babiš vyráží likvidovat 
konkurenci

Aby šel metylester řepkového oleje na odbyt, je zvýhodněn i le-
gislativně, a to hned dvakrát – v zákoně o spotřebních daních da-
ňovou úlevou pro vysokoobjemová biopaliva a v zákoně o ochraně 
ovzduší nařízením o povinném přimíchávání do fosilní nafty. Bez 
podpory státu by biopalivo z řepky nebylo konkurenceschopné. 

Jakou sumou stát biopaliva podpoří, víme docela přesně: 
sám to totiž vyčíslil v žádosti o schválení své podpory biopaliv 
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Evropskou komisí. Sumy, o které stát každoročně přijde na daňo-
vých úlevách, shrnuje následující tabulka.

Tabulka 5:  Odhadovaná roční výše podpory, 2. pololetí 2015–2020  

v milionech Kč

Rok 2015 (2. pol.) 2016 2017 2018 2019 2020

Částka 680,5 1452 1517 1604 1677 1769

Zdroj: orgány ČR

Vyplývá z ní, že jen za druhé pololetí roku 2015 se jedná o 680 
milionů korun. A v pěti následujících letech se má jednat o cel-
kem 8,1 miliardy. To vše stát nevybere na daních, a právě tím 
byznys s biopalivy podpoří. 

Přestože má narůstat podíl ethanolu (v němž ostatně Babišův 
Agrofert rovněž podniká), podíl produktů z řepky na celkovém 
objemu státně podporovaných biopaliv nepoklesne – dle již zmí-
něných údajů poskytnutých Českou republikou Evropské komisi – 
pod osmdesát procent.

Andrej Babiš navíc dlouhodobě vehementně pracoval na tom, 
aby se podniky Agrofertu staly výlučným tuzemským dodava-
telem řepkové biosložky paliv. Konkurenční Setuzu z odvětví 
odstřihl poté, co se mu ji nepodařilo koupit. Zavedení povinno-
sti složit diskriminační kauci mu pak pomohlo odstranit z ces-
ty drobné producenty. Ale opravdu velkolepé možnosti drtit své 
konkurenty získal teprve s nástupem na ministerstvo financí.

Největším odběratelem biopaliv je u nás státní podnik Čepro, 
který dnes spadá pod Babišovu kontrolu. Dodavatele si vybírá 
ve dvoukolovém tendru. Každý měsíc pak pořádá minitendry, aby 
splnilo zákonem stanovený poměr biosložek na daný rok. Podle 
informací mluvčí Čepra Lenky Svobodové dodávaly firmy Agro-
fertu – Preol a Primagra – v roce 2015 dohromady 49 % poptávky 
metylesteru řepkového oleje. V roce 2016 to už ale bylo přes 80 %. 

V roce 2015 z dodavatelů totiž vypadl Babišův konkurent, fir-
ma Kratolia, spojovaná s Tomášem Pitrem. V lednu 2015 u ní 
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zasahoval tým Daňová Kobra a od té doby výroba stojí. Ještě 
v roce 2014 Kratolia dodávala Čepru čtvrtinu poptávky biopaliv.

Konzervativní odhad je tedy takový, že z osmi miliard státní 
podpory pro biopaliva na období 2016 až 2020 připadne Agrofer-
tu zhruba miliarda ročně. Babiš jako faktický majitel Agrofertu 
zkrátka ony miliardy nepošle Babišovi jako ministrovi financí. 
Jak již bylo řečeno, jedná se o prostředky, o něž český stát přijde 
tím, že je nevybere na daních.

Pořádně to pohnojte, ať má Babiš za co psát 
na plakáty, že bude líp

Přesuňme se nyní konečně k tomu, na čem Agrofert v celém řep-
kovém byznysu vydělává zdaleka nejvíc a co ostatně tvoří jeho 
základní disciplínu: prodej chemie. Aby měla řepka takové vý-
nosy, jakých u nás dnes dosahuje, vyžaduje v průběhu vegetač-
ního období abnormálně velké množství chemických zásahů. Až 
sedmkrát během něj musí být ošetřena herbicidy, insekticidy, fun-
gicidy, hnojivy, stopovými prvky a stimulátory.

Náklady na takové vstupy tvoří nejméně dvacet tisíc korun 
na hektar, to je zhruba o třetinu víc než u jiných intenzivně pěs-
tovaných plodin. Podle všech námi oslovených zemědělců tu při-
tom potřebné „vstupy“ dodává prakticky výhradně Agrofert. Při 
popsané rozloze, na níž se tu pěstuje řepka, se bavíme o tržbě přes 
sedm miliard korun ročně.

Přesná čísla tu každopádně není kde dohledat. Ale i kdyby 
„prakticky výhradně Agrofert“ v realitě znamenalo třeba jen 
„velkou většinou Agrofert“, je jasné, že tržby Babišova kolosu 
na vstupech při intenzivním pěstování řepky těžko klesnou pod 
pět až šest miliard korun ročně. 

Další související zisky v rámci Agrofertu jsou spojené napří-
klad se sušením, čištěním a skladováním řepkového semene. 
Čistý zisk Agrofertu tak činí podle námi oslovených agrárních 
expertů minimálně 1,5 miliardy ročně, pravděpodobně ale až 
o miliardu víc.
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Nejde ovšem jen o tržby a o zisk. „Řada majitelů zemědělských 
podniků u nás nerozumí technologiím, a tak obchodníci s hnojivy 
úplatou agronomů například v podobě počítačů či zájezdů doká-
žou dosáhnout toho, aby firmy spotřebovávaly ohromné množství 
produktů chemických firem,“ komentoval náš spolupracovník re-
lativní snadnost, s níž se tu prosazuje intenzivní pěstování řepky.

Mnohé firmy pak ale vinou investiční náročnosti vstupů upa-
dají do „vazalství“: ocitají se v situaci, kdy jsou nuceny splácet 
řepkou své závazky, a to za takových podmínek, které nakonec 
vedou k tomu, že je Agrofert ovládne. V nepřátelském přebírání 
svých obchodních partnerů má ostatně Agrofert bohatou praxi, 
jak jsme ilustrovali na příkladech Kosteleckých uzenin, ZVOS 
Hustopeče či Agra Jevišovice a jak si ještě popíšeme v sedmé ka-
pitole.

Pěstováním řepky k záchraně klimatu

Při pohledu na žluté lány se tomu těžko věří, tím méně se o tom 
mluví, ale oficiálním důvodem, kvůli němuž si Česká republika 
u Evropské unie vymínila možnost řepkový byznys podporovat 
daňovými úlevami, je ochrana životního prostředí. Naše repub-
lika v Bruselu skutečně tvrdí, že takto bojujeme s klimatickými 
změnami. Je to podvod.

Ve skutečnosti už od vzniku celého byznysu průmyslových 
biopaliv existují zásadní pochybnosti o jeho ekologických pří-
nosech. Již v říjnu 2007 publikoval početný kolektiv autorů pod 
vedením profesora Jacka Santa Barbary v rámci renomovaného 
Mezinárodního fóra o globalizaci studii Falešný příslib biopaliv, 
v níž se dovozuje, že reálný význam průmyslově produkovaných 
biopaliv pro tlumení klimatických změn se účelově přeceňuje 
s cílem přihrát veřejné prostředky velkým agrokorporacím.

Přesně to se dnes u nás děje. Zákonem předepisovaná příměs 
šesti procent metylesteru řepkového oleje samozřejmě nezname-
ná, že se v totožné výši sníží emise skleníkových plynů. Podle 
údajů EU příspěvek „bionafty“ ke skleníkovým plynům odpovídá 
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asi šedesáti procentům oproti naftě vyráběné z ropy. Za oněch 
osm a půl miliardy tedy stát za pět let získá nicotné snížení emisí 
z dopravy o 3,6 procenta.

Jedná se o technologii bez perspektiv. A dnes už to ví i průmy-
sl. Šéf odborné komise pro paliva v České asociaci petrolejář-
ského průmyslu a obchodu Václav Loula pro Deník Referendum 
uvedl: „Biopaliva první generace z olejnatých, škrobnatých či 
cukernatých plodin z vyšších strategických zájmů a podle řady 
odborných studií ekologického charakteru vedou svět ke snížení 
jejich podílu a asi v horizontu pěti let budou postupně nahrazová-
na vyspělými biopalivy s nízkou emisní stopou.“

Klade se tu tedy zásadní otázka. Pokud si český stát řekl, že 
v letech 2016 až 2020 vydá na snížení emisí z dopravy 8,5 miliar-
dy korun, skutečně ministři životního prostředí a dopravy ne-
mohli přijít s žádným jiným, lepším nápadem než míchat do naf-
ty upravený řepkový olej a přihrávat tak miliardy Agrofertu? Co 
vlastně ministrům dopravy a životního prostředí Danu Ťokovi 
a Richardu Brabcovi v takové iniciativě bránilo?

Řepkový tunel je nepoměrně větší nežli takzvaný 
tunel solární

Sečteno a podtrženo, politická ekonomie pěstování řepky v Čes-
ké republice je tedy taková:

Stát každoročně vkládá:
•  zhruba čtyři a půl procenta své rozlohy (nezapomeňme, že 

republika například dotuje obhospodařování každého jedno-
ho hektaru, a má tedy nástroje, jak pěstební plány ovlivnit),

•  přes 1,5 miliardy nevybraných spotřebních daní na prodeji 
paliv

•  vyšší desítky milionů v nevybraných daních od Babišova 
Preolu.
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Andrej Babiš za to každoročně získává:
•  šestimiliardový byznys pro Preol se zhruba šestisetmiliono-

vým ziskem,
•  podobně lukrativní byznys pro svou Primagru, v níž se zpra-

cování řepky podílí na zisku rovněž nejméně vyššími desít-
kami milionů,

•  mnohamiliardové tržby z prodeje hnojiv, osiv a pesticidů, 
•  související příjmy s čištěním, sušením a skladováním řepko-

vého semene s odhadovaným ziskem nejméně 1,5 miliardy.

Ačkoli Andrej Babiš není jediným aktérem, který na řepkovém 
byznysu v České republice vydělává, má z něj jednoznačně nej-
větší prospěch. A právě z toho důvodu je jeho ústředním organi-
zátorem, včetně například masivního lobbingu v EU, aby podpo-
ra biopaliv zůstala zachována právě ve stávající podobě.

Lze dokonce říci, že Babišův vstup do politiky a získání kontroly 
nad ministerstvem financí, ministerstvem dopravy a ministerstvem 
životního prostředí mu umožnily prosadit pokračování tohoto při 
bližším pohledu zjevného ekonomického i ekologického nesmys-
lu. Díky své účasti ve vládě – a samozřejmě také díky vlastnictví 
mediální skupiny Mafra – navíc může pravou podstatu řepkového 
tunelu maskovat.

Je to do očí bijící, zvláště v kontrastu s humbukem, který se 
tu rozpoutal kolem takzvaného solárního tunelu. Ačkoli i v pří-
padě solární energetiky se stát dopustil chyb v nastavení podpo-
ry, takže se na ní obohatili různí šíbři a šmejdi, faktem zůstává, 
že solární elektrárny okupují nesouměřitelně menší plochu, ne-
vyžadují prolévání abnormálním množstvím chemických látek, 
dodávají skutečně čistou elektrickou energii a představují krok 
směrem, jímž se ve světě vydává energetika budoucnosti, reálně 
řešící změny klimatu.

Přesto se dodnes mluví o „solárních baronech“ a ukazuje se prs-
tem na propagátory přechodu k ekologicky udržitelné energetice, 
jako by nesli nějaký díl viny, přičemž skutečná odpovědnost padá 
výhradně na politiky, kteří špatně nastavili podmínky, a případně 
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na podnikatele, kteří se úplatky dostali k výhodám. V případě řep-
kového tunelu ale máme co do činění s projektem, jehož reálné 
přínosy jsou nicotné a náklady přitom mnohamiliardové. 

Stát tratí obrovské prostředky; započítají-li se daňové úle-
vy i za minulé období a daňové úlevy Preolu, mluvíme celkem 
o více než patnácti miliardách. A přesto se Andreji Babišovi pro-
zatím nepřezdívá „žlutý baron“, i když by mu takový titul plným 
právem příslušel.
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Andrej Babiš se rád prezentuje jako úspěšný podnikatel. Ve sku-
tečnosti sklízí největší úspěchy na jiném poli: v čerpání dotací 
a investičních pobídek. Velmi se v tom zlepšil po vstupu do vlády. 
Jak moc? To ministerstvo financí tají. 

Jak velkou část příjmů Agrofertu tvoří dotace a jiné netržní pří-
jmy z veřejných rozpočtů, jako jsou investiční pobídky? A jak se 
objem příjmů z veřejných rozpočtů změnil se vstupem Agrofertu 
do vlády? To jsou dvě základní otázky, na něž by veřejnost měla 
znát odpověď, aby mohla posoudit, jak a v jaké míře je podnikání 
Andreje Babiše závislé na jeho politickém vlivu.

V minulé kapitole popsané mnohamiliardové příjmy z veřej-
ných rozpočtů v byznysu s řepkou tvoří nezanedbatelnou část 
zisků Agrofertu, ale téma dotování firem Babišova holdingu z ve-
řejných rozpočtů se tím ani zdaleka nevyčerpává. Podívejme se 
tedy na to, kolik, jak a za co Agrofert od daňových poplatníků 
dostává. A jak se celkový objem veřejné podpory Babišova pod-
nikání vyvíjí v čase. 

Sorry jako: kdo se moc ptá, málo se dozví

Udělat si přesnější obrázek bohužel není jednoduché. Státní správa 
je v informování o rozdělování veřejných peněz mírně řečeno skou-
pá, a situace se navíc zhoršuje. Její přístup zavání snahou skrýt, 
u koho dotace končí. Konkrétně Státní zemědělský intervenční 

6
Předmět podnikání:  

dotace a investiční pobídky

6 Předmět podnikání: dotace a investiční pobídky
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fond před časem změnil své zvyklosti a uveřejňuje informace vždy 
jen za dva uplynulé roky – a navíc ani tyto informace, zejména po-
kud jde o Program rozvoje venkova, zdaleka nebývají kompletní. 

Databáze přímých plateb na hektar půdy a dalších položek, 
v níž bylo možné nahlížet do historických informací, v březnu 
2017 ze stránek Státního zemědělského intervenčního fondu zmi-
zela úplně – pod záminkou, že jde o úpravu, která proběhla v sou-
ladu s národní a evropskou legislativou pro zveřejňování údajů 
o příjemcích dotací. Již dříve pak zmizely starší ročníky databáze 
dotací z Programu rozvoje venkova.

Podle analýzy novinářky Táni Králové, která se zaměřila na ev-
ropské fondy v rozpočtovém období 2007 až 2013, z nich ze všech 
soukromých tuzemských subjektů odčerpal nejvíce peněz Agrofert. 
Dopočítala se čísla 4,9 miliardy. Reálná suma ale podle ní bude 
vyšší, všechny dotační toky ve veřejně dostupných databázích totiž 
opět není možné dohledat. Česká republika prostě celkový přehled 
čerpání nezveřejnila. 

Tím ale překážky nekončí. Finanční správa provozuje takzvaný 
Centrální registr dotací, z jehož názvu vyplývá, že vznikal právě 
proto, aby v něm bylo možné dohledat vše. A opět tomu tak není, 
i zde řada informací úplně chybí. Dílčí úřady, které spravují různé 
dotační tituly, je buď nedodávají vůbec, anebo s obrovským zpož-
děním. A to navzdory tomu, že je jejich povinností tyto informace 
do registru dodávat čtvrtletně.

O tom, že jsou zmíněné databáze děravé jako cedník, jsme se 
přesvědčili při jejich podrobném studiu. Zajímalo nás samozřej-
mě, zda a jak se změnilo čerpání veřejných prostředků Agrofer-
tem před vstupem Andreje Babiše do politiky a po něm. Abychom 
takovou věc zjistili, potřebovali jsme mít v ruce přesný seznam 
jednotlivých firem, které jsou součástí holdingu. Nic takového ale 
veřejně neexistuje. Výčet firem uváděný v poslední konsolidova-
né výroční zprávě Agrofertu je nekompletní. Museli jsme proto 
pečlivě prostudovat obchodní rejstřík – firmu po firmě. 

Agrofert je jako améba, neustále se proměňuje. Před rokem šlo 
o trochu jiné uskupení společností než před dvěma a tak dále. 



74

Firmy vznikají, zanikají, fúzují a stále přibývají nové akvizice. 
Protože jsme chtěli mít co nejpřesnější obrázek, zohlednili jsme 
i proměny v čase. 

Dospěli jsme k seznamu zhruba tří set firem, které Agrofertu 
patřily nebo patří. Tento seznam jsme porovnali jednak s onou 
dnes již zmizelou databází zemědělských dotací – šlo o přímé ná-
rokové dotace na hektar, na dojnice, na hospodaření v horských 
oblastech a podobně. Totéž jsme udělali s Centrálním registrem 
dotací Finanční správy. Snažili jsme se takto získat obrázek, který 
by mohl odpovídat realitě.

Jenomže jsme narazili na evidentně nekompletní data. Zjistili 
jsme, že poslední jakž takž reprezentativní výsledky lze nalézt 
pro rok 2014. V něm Agrofert pobral dotace v celkové výši při-
nejmenším 1,5 miliardy korun. 

V roce 2015 se státní správa a zejména Babišem řízené mi-
nisterstvo financí začalo chovat tajnůstkářsky. Informace o udí-
lených dotacích pro rok 2015 jsou kusé a nepoužitelné. Samo-
zřejmě nelze prokázat, že se jedná o záměr. Možná je to jenom 
lajdáctví. Ale je jasné, komu to nahrává.

Navzdory neúplným datům lze totiž prokázat, že Agrofert 
čerpá větší objem veřejných prostředků právě od doby, kdy je 
ve vládě zastoupena jeho „politická divize“. Některé dotační ti-
tuly prodělaly změny, po nichž jsou vůči Babišovým podnikům 
jednoznačně vstřícnější. A Agrofert má své lidi také v institucích, 
které dotace jeho podnikům udělují. 

Prvním mezi nimi je sám Andrej Babiš v křesle ministra fi-
nancí. Ze své funkce se účastní rozhodnutí, která upravují udělo-
vání dotací. Navíc řídí Platební a certifikační orgán ministerstva 
financí i jeho Auditní orgán – oba garantují správnost a zákonnost 
vyplácení dotací. 

Pokud jde o celkové objemy dotací pro Agrofert, po roce 2014 
se už veřejnost dostane jen ke střípkům z celku. Díky dřívější 
analýze Táni Králové víme, že jen za roky 2014 a 2015 dopřála 
agrární politika Evropské unie Agrofertu celkem 1,6 miliardy ko-
run. Další 1,6 miliardy k tomu získaly Babišovy chemičky a jiné 
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firmy ze strukturálních fondů, tedy z různých operačních progra-
mů. Proplacena z toho je necelá miliarda. Připomeňme také, že 
chemičky čerpají dotace především z operačního programu Ži-
votní prostředí, který spadá pod rezort Babišova ministra Richar-
da Brabce.

Příklad Babišových „malých domů“:  
ať se nají potravináři

Jak je to tedy s politickým vlivem Agrofertu na dotační politiku 
v praxi? Příklad změn provedených ve prospěch Agrofertu ský-
tá potravinářství. Do roku 2013 včetně vyčleňoval stát prostřed-
nictvím Státního zemědělského intervenčního fondu na dotace 
velkým průmyslovým potravinářským podnikům o 250–750 za-
městnancích zhruba 130 milionů korun ročně. 

V roce 2014 (kdy už Andrej Babiš sice byl ve vládě, ale přišel 
k již schválenému rozpočtu) to bylo 140 milionů. O rok později 
už ale dotační rozpočet stoupl na 203 milionů a vloni na 396 mili-
onů – tedy na trojnásobek oproti dobám minulým. A trojnásobně 
narostly i dotace Babišovým podnikům. Dostaly je podniky Pri-
magra, Mlékárna Hlinsko, Olma, Afeed, Cerea, Krahulík, Vod-
ňanská drůbež, Penam a Kostelecké uzeniny.

Tabulka 6: Vývoj dotací potravinářským podnikům

2013 2014 2015 2016
Vyčleněno celkem 131 milionů 140 milionů 203 milionů 396 milionů

Pro Agrofert 35 milionů 28 milionů 45 milionů 104 milionů

Jak upozornila Táňa Králová, která zpracovala podrobnou re-
šerši potravinářských dotací, využívají potravináři také různé ev-
ropské fondy: „V minulém programovém období čerpali peníze 
zejména z operačních programů Životní prostředí, Lidské zdro-
je a zaměstnanost či Podnikání a inovace. Berou také investič-
ní podpory z Programu rozvoje venkova, který spravuje agrární 
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rezort. Dříve tyto dotace ze 75 procent financovala Evropská unie 
a z 25 procent hradila Česká republika. Za ministra financí An-
dreje Babiše se český podíl zvýšil na 35 procent, a rozšířil se tak 
celý balík peněz, které dostávají hlavně zemědělci a zpracovatelé 
agrárních komodit,“ napsala přední česká analytička ekonomiky 
zemědělství. Na „přikrmený“ Program rozvoje venkova tak dnes 
v rozpočtovém období 2014 až 2020 vydá unijní pokladna 63 mi-
liard korun a český státní rozpočet 34 miliard. 

Evidentního střetu zájmů, který Agrofertu zatím prochází 
u velké části českých voličů, si ovšem všimla Evropská komise. 

Poznámka 8

Lex Babiš a svěřenský fond
V důsledku přijetí novely zákona o střetu zájmů, někdy pře-
zdívaného lex Babiš, musel ministr financí převést své pod-
nikatelské aktivity do svěřenského fondu. Pro někoho tím 
vzniká mylný dojem, že tím ztratil nad svými podnikatelský-
mi aktivitami, vydavatelstvím Mafra i Agrofertem kontrolu. 
Není tomu tak. Změna je ve skutečnosti pouze formální.

Institut svěřenského fondu se v českém právním prostře-
dí objevil s novým občanským zákoníkem. Jedná se o ná-
stroj, který umožňuje vyčlenit majetek z vlastnictví fyzické 
či právnické osoby. Zakladatel svěřenského fondu jmenuje 
i odvolává správce, který se o majetek stará, současně s tím 
nad ním sám formálně ztrácí kontrolu. 

Občanský zákoník vymezuje, že svěřenský fond zřízený 
k soukromému účelu – druhou možností je veřejně prospěš-
ný účel – slouží k prospěchu určité osoby nebo na její pa-
mátku. Svěřenský fond lze zřídit i za účelem investování pro 
dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, 
společníky či jiné osoby. Převedením svého majetku do svě-
řenského fondu se ho Andrej Babiš nezbavil. Stal se pouze 
jakýmsi jeho „nemajitelem“.
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Po České republice chce vrátit dvaadvacet milionů korun, dvě 
procenta z dotací, udělených v letech 2014 a 2015 Agrofertu. 
Důvodem je skutečnost, že poslanec za hnutí ANO Jaroslav Fal-
týnek seděl zároveň coby člen představenstva Agrofertu v do-
zorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, který 
dotace rozděluje. 

Investiční pobídky – miliardové úlevy na daních

Jaký přínos mají pro Agrofert investiční pobídky, jsme si ukázali 
v minulé kapitole na příkladu Preolu. Babišova lovosická fabrika 
zpracovávající řepkové semeno na olej do bionafty dostala v roce 
2007 investiční pobídku formou úlevy na dani ve výši čtyřiceti 
procent celkové investice.

Ještě jednou si připomeňme, co to konkrétně znamená. V jed-
notlivých letech od roku 2010 se úleva pro Babišův podnik ve vý-
ročních zprávách vykazovala jako sumy, které Agrofert nemusel 
zaplatit na daních. V úhrnu se zatím jedná o 419 milionů, celkově 
do roku 2019 takto nemusí zaplatit 580 milionů korun. (Přesný 
rozpis pro jednotlivé roky naleznete na straně 84 a 85)

Náš seznam firem, které historicky „protekly“ Agrofertem, 
jsme porovnali také se seznamem investičních pobídek uděle-
ných státní Agenturou Czechinvest od počátku programu, tedy 
od roku 1998. Čísla, k nimž jsme dospěli, jasně ukazují, jak je pro 
Agrofert výhodné, že ministerstvo financí řídí jeho – řekněme – 
kamarád. 

Mezi lety 1998 a 2013 Agrofert na pobídkách získal 1,5 miliar-
dy korun. Za tři roky Babiše ve vládě, to jest od roku 2014, to 
bylo 2,2 miliardy. Agentura Czechinvest spadá pod ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Daňové úlevy, které jsou nejběžnější for-
mou investičních pobídek, však ve finále schvaluje ministerstvo 
financí. A tomu šéfuje Andrej Babiš. 

Až raketový nárůst investičních pobídek udělených Agrofertu 
v roce 2014, tedy v prvním roce přítomnosti hnutí ANO ve vlá-
dě, byl však způsoben i celkovým nárůstem peněz – respektive 
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daňových slev – vyčleněných pro Czechinvest. Oproti předchozí-
mu roku to bylo o deset miliard více, tedy přes 25 miliard.

V červenci 2014 se po mnoha letech zavedla v pravidlech in-
vestičních pobídek důležitá změna. Původní strop daňových úlev 
ve výši čtyřiceti procent z celkové investice se snížil na pěta-
dvacet procent. Firmy tak měly motivaci stihnout své projekty 
ještě podle starších, pro ně výhodnějších pravidel. Agrofertu se 
to podařilo. Působí to skoro tak, jako by jeho podniky s chysta-
nou změnou počítaly předem. Objem čerpání investičních pobí-
dek Agrofertem v roce 2014 je každopdádně obrovský, větší než 
za celou jeho předcházející existenci.

Tabulka 7: Příjmy Agrofertu z veřejných rozpočtů, udělené v roce 2014

Centrální  
registr dotací

Přímé 
zemědělské 
dotace na

Investiční 
pobídky Celkem

2014 801 928 784 Kč 684 912 221 Kč 1 848 125 000 Kč 3 334 966 005 Kč

Pokud bychom se chtěli dostat k celkovému objemu veřejné 
podpory Babišova podnikání ve vládě, jediný rok, pro nějž jsou 
data jakž takž k dispozici, je právě rok 2014. Sečteme-li vykázané 
dotace a investiční pobídky, dostaneme se k číslu 3 334 966 005 
korun. To je v porovnání se ziskem Agrofertu, který byl 6,1 mi-
liardy, monumentální číslo. Musíme si však uvědomit, že inves-
tiční pobídky se odčerpávají postupně v několika následujících 
letech. Na druhou stranu do hospodářského výsledku se započítá-
vají i pobídky schválené v minulosti. 
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Tabulka 8:  Přehled investičních pobídek skupiny Agrofert 

Součty jednotlivých projektů po letech

2005

2006 184 000 000,00 Kč 

2007 909 520 000,00 Kč

2008 171 800 000,00 Kč

2009 217 900 000,00 Kč

2010

2011

2012 54 300 000,00 Kč

2013

2014 1 848 125 000,00 Kč

2015

2016 342 752 000,00 Kč

3 728 397 000,00 Kč

Období, kdy Andrej Babiš působí ve vládě, je podbarveno šedě. 

Evidentní jsou tedy dvě věci. Se vstupem ANO do vlády dotace 
a investiční pobídky pro Agrofert masivně vzrostly. Jen v prvním 
roce ve vládě dostal Agrofert větší objem investičních pobídek 
než předtím za celou svou existenci dohromady. A za druhé: pod 
Babišovým vedením české ministerstvo financí fakticky přestalo 
o dotačních tocích informovat veřejnost.
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Tabulka 9: Investiční pobídky udělené firmám skupiny Agrofert

Společnost Rok udělení pobídky Strop přidělené daňové slevy

Precheza 2006 184 000 000 Kč

Profrost 2007 109 940 000 Kč

Preol 2007 611 680 000 Kč

Pekárna Zelená louka 2007 187 900 000 Kč

Deza 2008 66 800 000 Kč

Kostelecké uzeniny 2009 129 180 000 Kč

Preol Food 2012 54 300 000 Kč

Lovochemie 2014 591 050 000 Kč

Precheza 2014 289 400 000 Kč

Preol 2014 46 950 000 Kč

Pekárna Zelená louka 2014 81 600 000 Kč

Fatra 2014 159 000 000 Kč

Olma 2014 99 900 000 Kč

Vodňanská drůbež 2014 135 000 000 Kč

Penam 2014 155 500 000 Kč

CS Cabot* 2014 579 450 000 Kč

Fatra 2016 342 725 000 Kč

*Jediná z firem v seznamu, v níž nemá Agrofert 100% majetkový podíl. 50 % 
akcií vlastní prostřednictvím své dceřiné společnosti Deza, druhá polovina 
patří jinému vlastníkovi.

Logika dotací:  
pro Babiše, proti lidem, proti přírodě, proti venkovu

Agrofert samozřejmě chce čerpat dotace v co největším objemu, 
a tak vyvíjí tlak, aby se pravidla rozdělování upravovala způso-
bem, který ho zvýhodní. Pracoval na tom už před vstupem své 
politické divize – hnutí ANO – do Sněmovny, po něm se mu však 
podmínky pro stupňování politického tlaku výrazně zjednodušily. 
Svědčí o tom všechna dostupná čísla. 
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Už v roce 2011 se nicméně velcí hráči v agrárním průmyslu, 
samozřejmě včetně Agrofertu, spojili do lobbistického uskupe-
ní s názvem Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků 
(dříve si říkali konsorcium). Společně si zaplatili služby Pavla 
Teličky a jeho tehdejší lobbistické firmy BXL Consulting, aby 
prosazovala jejich zájmy v unii. 

Předsedou Iniciativy je Zdeněk Jandejsek, v březnu 2017 zvo-
lený prezident Agrární komory, který je také ředitelem a součas-
ně spolumajitelem firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Jde o jednoho 
z důležitých zpracovatelů kuřecího a králičího masa u nás, od nějž 
mimochodem v obdobích zvýšené poptávky od supermarketů do-
kupuje kuřecí maso i Babišova Vodňanská drůbež. Agrofert v Ini-
ciativě na postu místopředsedy zastupuje Jindřich Macháček, šéf 
jeho zemědělské divize a současně člen představenstva Agrární 
komory a předseda Svazu chovatelů prasat. 

Zemědělci bývali Evropskou unií tradičně hojně dotovaní. 
Společná zemědělská politika představovala hlavní výdaj jejího 
rozpočtu, dnes je na druhém místě. Našim velkým agrárníkům jde 
hlavně o to, aby unie nepřesměrovala prostředky od průmyslové-
ho zemědělství do rodinných farem, obnovy venkovské krajiny či 
do ekologizace zemědělství. Taková tendence totiž v unii skuteč-
ně existuje a prosazuje se.

Služby profesionálního lobbisty Teličky se tuzemským velko-
agrárníkům osvědčily. Podařilo se jim zajistit, že u nás nebylo za-
vedeno zastropování přímých zemědělských plateb (tedy dotací 
na hektar, na které má nárok každý zemědělec), jak Unie navrho-
vala v roce 2013. V některých evropských státech firmy dostávají 
dotace jen do tisíce nebo do tří set hektarů. Vezmeme-li v úvahu, 
že Agrofert hospodaří na více než sto tisících hektarů, byla by to 
pro něj těžká rána v řádu stovek milionů korun ročně. 

Dle zemědělských analytiků přitom není důvod, aby velcí do-
stávali stejné dotace jako malí. Takové nastavení naopak vede 
jen k dalšímu zprůmyslňování zemědělství, úbytku pracovních 
míst, rozpadu venkova, přetěžování půdy a snižování její kvality 
se všemi zápornými důsledky, k nimž mimo jiné patří zvýšené 
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Poznámka 9

Čapí hnízdo? Babiš sám sebe udal v časopis Včelařství
„Myslím, že je to nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel. Na-
padlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo 
na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším če-
kání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt... Nevede 
sem dálnice, takže se teď kolegy z vlády snažím přesvědčit 
především o investici do infrastruktury,“ řekl Andrej Babiš  
o Čapím hnízdě ve filmu Matrix AB. 

Čapí hnízdo je luxusní resort, jehož vybudování stálo půl 
miliardy a pětadvacet milionů korun. Zhruba padesát milionů 
z toho pokryla dotace z evropských fondů. Dotační program, 
který peníze poskytl, byl však určen takzvaným malým  
a středním firmám. A to chemicko-zemědělsko-potravinář-
ský koncern vlastnící fabriky hned v několika evropských 
zemích rozhodně není.

Jak se tedy stalo, že se evropská dotace uhnízdila na Ča-
pím hnízdě? Původním vlastníkem kdysi zchátralého země-
dělského areálu bylo ZZN Agro Pelhřimov ze stáje Agrofer-
tu. To se stalo koncem roku 2007 společností s anonymními 
akciemi a získalo nový název: Farma Čapí hnízdo. 

Členy dozorčí rady nového subjektu byli tři lidé: Adriana 
Bobeková, Martin Herodes a Iveta Husáková – tedy Babišo-
va dcera, bratr Moniky Babišové a její přítelkyně. Od ledna 
2008 anonymní akcionáře firmy na valné hromadě vždy za-
stupoval Václav Knotek, člověk působící v mnoha orgánech 
firem, spojených s Agrofertem nebo s Andrejem Babišem.

Projekt stavby Čapího hnízda začal 1. září 2008 a skon-
čil 30. dubna 2010. Udělen byl za působení středočeského 
hejtmana za ODS Petra Bendla. Pravidla udělení dotace jsou 
taková, že její příjemce musí ještě po tři roky od konce pro-
jektu – v tomto případě do konce dubna 2013 – dodržovat 
podmínky, za kterých dotaci dostal. 
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Úvahu, že celá estráda s anonymními akciemi byla pro-
vedena právě proto, aby firma skryla svou souvislost s Ag-
rofertem, a mohla tak dostat evropskou dotaci, podporují 
dvě okolnosti. Za prvé: Andrej Babiš se musel minimálně 
do konce dubna 2013 tvářit tak, že s Čapím hnízdem nemá 
nic společného. A to také vehementně dělal. Za druhé: v létě 
2014, tedy po uplynutí povinné dotační lhůty, se Farma Čapí 
hnízdo otevřeně vrátila do stáje Agrofertu, a to fúzí s jednou 
z dceřiných firem Agrofertu, společností Imoba, jak uvedl 
hlídacípes.org. 

Andrej Babiš se před novináři z Čapího hnízda ovšem vy-
krucoval ještě v říjnu 2013, tedy v době, kdy rozdával svým 
budoucím voličům v různých koutech republiky koblihy a sli-
boval: Ano, bude líp. Je to logické, protože formálně za Far-
mou Čapí hnízdo stáli anonymní akcionáři, nikoliv Agrofert. 

Časopisu Respekt v té době Babiš řekl: „S Čapím hnízdem 
nemám nic společného. Půjčil jsem té společnosti přes čty-
ři sta milionů na stavbu farmy, ale jméno majitele neznám. 
Mám tam jen pronajatou jednu budovu, to je vše.“ Stejně 
opatrný ovšem Andrej Babiš nebyl v tu samou dobu, tedy 
rovněž v říjnu 2013, několik dní po svých devětapadesátých 
narozeninách, které měl 2. září 2013, v rozhovoru pro časo-
pis Včelařství.

V rozhovoru s laskavým titulkem Děti jsou priorita a smy-
sl života se na otázku „Jaké máte dnes cíle a výzvy“ nechal 
Andrej Babiš slyšet: „Chci například dovézt pandu z Číny, 
abychom ji měli na farmě Čapí hnízdo. Je to velmi obtížné. 
Dá se to realizovat jen s povolením čínské vlády, takže je to 
docela výzva.“ Na jiném místě v rozhovoru se pak dále píše 
o tom, že si Andrej Babiš objednal u předsedy Českého sva-
zu včelařů včelstva pro „svou farmu Čapí hnízdo“. 

Před redaktorkou Respektu, u níž Andrej Babiš předpo-
kládal, že by se mohla ve věci „rýpat“, se od Čapího hnízda 
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riziko a intenzita povodní. Jako vedlejší efekt dotování velkoze-
mědělců také roste cena zemědělské půdy a tlak na její skupování 
a na spekulace s ní. 

„Peníze, které jdou do zemědělství, jsou z větší části, řekněme 
ze sedmdesáti procent, ze zdrojů Evropské unie. V Evropě jsme 
se ale dohodli, že veřejným zájmem je zachování venkova a kra-
jiny. To, že se nám tady vyvíjí velkovýrobní struktura, je něco, 
co Evropa na západ od nás nezná,“ vysvětluje Tomáš Doucha 
z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 

Jinak řečeno: zemědělská politika, která vyhovuje Agrofertu 
a dalším velkým hráčům, je zcela nevýhodná pro krajinu, drobné 
sedláky a život na venkově. Doucha říká: „Malý podnik se o půdu 
stará sám od sebe. Ti větší řeknou: chcete, abychom se starali? 
Tak zaplaťte. Kdybychom měli zemědělství založené na menších 
farmách, měli bychom menší starosti s údržbou krajiny a půdy… 
a nemuseli bychom za to platit.“ 

O co tedy jde Iniciativě agrárních průmyslníků nyní, když pro-
zatím uhájila své zájmy v Evropě? Jak trefně napsala Táňa Králo-
vá, novinářka, která se zemědělské politice soustavně věnuje už 
řadu let: „Dobře pochopili, že z Bruselu už více peněz nekápne 
a balík na příští období zůstane stejný. Soustředí se tedy na do-
jení českého rozpočtu.“ Tomu odpovídá navýšení stropu projek-
tů v rámci dotačního Programu rozvoje venkova – jde o dotace 
na investice do hmotného majetku. Původně byla maximální výše 
žádosti třicet milionů korun. V novém rozpočtovém období pode-
psal ministr zemědělství navýšení na 150 milionů. 

Česká republika je v tom opět výjimkou, ve zbytku Evropské 
unie zůstali na třiceti milionech. Jedná se o krok, který je jedno-
značně vstřícný k velkým podnikům. Velcí zkrátka mohou žádat 

jasně distancoval. Naopak v agitačním rozhovoru pro včela-
ře si dovolil předvádět se s pandou. Dotaci pro Čapí hnízdo 
vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). 
Vyšetří ji do parlamentních voleb?



– a dostávat – víc. A výsledky jsou již vidět: v roce 2016 šlo více 
než tři čtvrtiny vyčleněných prostředků právě na projekty do 150 
milionů. Slabá čtvrtina šla na projekty do pěti milionů.

O „rozvoj venkova“, který má program i ve svém názvu, tady 
už ale vůbec nejde. Malé podniky nemají na projekty s obrovským 
rozpočtem ani administrativní sílu. „Malí zemědělci by spíš po-
třebovali dotace na stroje a zařízení. Sedlák, který má sto hektarů, 
nepotřebuje přístřešek na stroje nebo zvířata. Udělá si to víceméně 
ve své režii. Ale co potřebuje, je právě nová technika, stroje,“ říká 
k tomu předseda Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík.

Dotace jsou z definice deformací trhu. Vždy jsou odrazem poli-
tické vůle. Státy se pro dotační programy rozhodují, aby ochránily 
veřejný zájem, který by v prostředí volného trhu neobstál. Tako-
vým příkladem je právě ochrana venkova a drobných zemědělců.  

Česká politika tohle staví na hlavu. Zemědělské dotace tu ne-
slouží veřejným zájmům, ale k vykrmování už tak dost tučných 
velkopodnikatelů, mezi nimi na prvním místě Agrofertu, který 
zde nastoluje centralizované zemědělství v takovém měřítku, 
jaké tu nepanovalo ani za časů kolektivizace.  

Agrofertu slouží dotace k upevňování dominantního postavení, 
a jsou pro něj tedy důležité. Jak moc? Na to nejlépe odpověděl sám 
Andrej Babiš, tím, jak se vypořádal s novelou zákona o střetu zájmů, 
známou pod zkratkou lex Babiš. Ta zakazuje členům vlády ucházet 
se o některé dotace, státní zakázky a pobídky a vlastnit média. 

Andrej Babiš akcie svých společností Agrofert a SynBiol pře-
vedl na svěřenský fond, o který se starají jeho věrní: předseda 
představenstva Agrofertu Zbyněk Průša a Babišův dvorní právník 
Alexej Bílek. Dohlíží na ně tříčlenná rada, jejíž členkou je i Babi-
šova partnerka Monika. 

Jinými slovy, Andrej Babiš se stal po vzoru Chytré horákyně 
takovým majitelem-nemajitelem Agrofertu. Formálně vše vyho-
vuje zákonu, nikdo v holdingu by si ale nedovolil chovat se tak, 
jako by Agrofert Babišovi nepatřil. A dotace, státní zakázky a in-
vestiční pobídky se mohou sypat dál.
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Interní dokumenty Agrofertu prozrazují, že převzetí Agra Jevišo-
vice bylo předem připravený plán, na němž Babiš zásadně vydě-
lal. Transakce byla natolik výhodná, že se její supervizor Milan 
Feranec spokojeně ptal, zda „někde neudělal chybu“.

Vraťme se ještě jednou k příběhu Agro Jevišovice, který jsme 
popsali v první kapitole. Andrej Babiš s oblibou říká, že „vybu-
doval velký podnik“, což staví do kontrastu s politiky, kteří podle 
něj jen „žvaní“. Babiš se také rád prezentuje jako zachránce firem 
před krachem a zachránce pracovních míst. 

Takto líčil i příběh Jevišovic. Podle svého vyprávění zachrá-
nil firmu, kterou Rada přivedl riskantním hospodařením do pro-
blémů, a tím i pracovní místa v ní. Babiš nám dokonce napsal 
dopis, ve kterém se tahle tvrzení snažil dokázat. Když jsme jeho 
výroky přezkoumali, ukázalo se, že neobstojí. O tom, že nepřá-
telské převzetí Agra Jevišovice byl ve skutečnosti plán s předem 
promyšleným scénářem, svědčí ještě další klíčový důkaz, který 
zde zveřejňujeme poprvé. Domníváme se, že odhaluje metody, 
jakými Agrofert rozšiřuje své impérium.

Milan Feranec asi někde udělal chybu

„To vypadá nějak moc dobře, asi jsem někde udělal chybu?“ touto 
větou končí rozbor plánu nepřátelského převzetí Agra Jevišovice 
Agrofertem. Jejím autorem je dnešní náměstek ministra dopravy 

7
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Babišova „budování“ podniku
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a jeden z řady lidí Andreje Babiše ve vrcholné státní správě Mi-
lan Feranec. Pochází z dokumentů, které odhalují pravé pohnutky 
Agrofertu při převzetí Jevišovic. Prozrazují také reálné parametry 
transakce. Způsob, jakým Babišovi lidé Radu donutili k prodeji 
majetku, připomíná praktiky z Divokého západu a na ministra fi-
nancí vrhá mimořádně špatné světlo.

Na podzim roku 2010 bylo Bohumíru Radovi podle jeho vlast-
ních slov nejhůř v životě. Po jednom z otřesných jednání s Babi-
šovými lidmi se však na něj trošku usmálo štěstí. Milan Feranec, 
kterého mu Agrofert nasadil do představenstva Jevišovic (oficiál-
ně proto, aby dohlížel na plnění závazků, ve skutečnosti, jak se 
záhy ukázalo, proto, aby připravil nepřátelské převzetí Radovy 
firmy) si na stole zapomněl složku. 

Bohumír Rada si ji uschoval. Díky tomu dnes víme, jak celou 
věc v reálném čase viděl sám Agrofert a s jakou motivací do Je-
višovic vstupoval. Dokumenty obsahují rozbor situace v Jevišo-
vicích a plán jejich nepřátelského převzetí. Jedna z listin s vý-
bušným obsahem je podepsána iniciálami MF – Milan Feranec – 
a zcela vyvrací výklad událostí, jak jej dnes vyprávějí propagan-
disté Agrofertu.

Připomňme si, že všechna tvrzení Agrofertu, která nám Andrej 
Babiš poslal prostřednictvím sociální sítě Twitter, jsme prověřili 
a výsledky jsme uveřejnili. Doložili jsme, že teze, které Babiš 
označil za „pravdivá fakta“, jsou buď nepravdivé, nebo nepře-
zkoumatelné. 

Agrofert manipuloval s fotografiemi, křivě obvinil Radu z po-
škození úrody jinému zemědělci, klamal o příčinách Radových 
ekonomických problémů, zamlžoval skutečnou příčinu jeho pro-
blémů, jež spočívala v tom, že mu platil nepoctivě málo za dodáva-
ná kuřata, vymyslel si, že zachránil pracovní místa (opak je prav-
dou) i to, že Radovi odpustil osobní dluh (nic takového se nestalo). 

Po naší odpovědi Agrofert i Andrej Babiš změnili taktiku a za-
čali hrát mrtvého brouka, zřejmě v naději, že Babišovi z velké části 
patřící a z velké části poplatná média informace Deníku Referen-
dum nepřevezmou. V celém příběhu tak zůstala nezodpovězena 
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jediná základní otázka: Proč Agrofert o Jevišovice tak strašně 
moc stál? Na tu přinášíme odpověď zde.

Když Rada pod tlakem povolí

Agrofert nasadil Milana Ferance do Jevišovic asi půl roku před 
koupí podniku. Bohumír Rada k tomu dnes říká: „Nejprve mi na-
vrhli, ať jim prodám své drůbežárny, že si je budou provozovat 
sami. Na nich jsem měl totiž největší zisk. Měl jsem si ponechat 
rostlinnou výrobu s tím, že se jim budu v budoucnu starat v těch 
drůbežárnách o hnůj a další věci. Ferance ke mně poslali jako 
svého agenta, který měl firmu rozkrýt a připravit na prodej drůbe-
žáren. Jenže když si všechno prohlídl, řekl si zřejmě, proč to dělat 
tak složitě. A najednou chtěli firmu celou.“ 

Naopak Milan Feranec přes opakované výzvy Deníku Referen-
dum svou roli v převzetí Agro Jevišovice nechtěl komentovat – 
s tím, že bychom jeho názory „nepoužili, v horším případě zkres-
lili“. I on stále trvá na tom, že v případě nákupu Agro Jevišovice 
šlo o „vynucenou akvizici a jediný – velmi riskantní – způsob, jak 
zachránit pohledávky Agrofertu“. Také tvrdí, že šlo o „asi nejhor-
ší akvizici, na které se v rámci Agrofertu podílel“. Bližší důvody 
nevysvětlil. Faktem nicméně zůstává, že podnik Agro Jevišovice 
dnes prosperuje. Agrofertu také přináší ze všech dceřiných ze-
mědělských společností nejvyšší dotace: ročně zhruba čtyřicet 
milionů korun. 

Deník Referendum má k dispozici dva dokumenty, které odha-
lují plán Agrofertu na převzetí Agro Jevišovice: „Stav a návrh ře-
šení pohledávky skupiny Agrofert vůči Agro Jevišovice“ a „Ná-
vrh nabídky p. Radovi (ovládnutí skupiny Agro Jevišovice)“.

Plán převzetí Jevišovic Babišovým Agrofertem obsahoval ná-
sledujících pět bodů:

Agrofert plánoval „vyhrotit“ situaci tím, že chtěl „postupně 
omezit všechny dodávky a také cash do Jevišovic“.

Vyhrocení situace mělo postupovat k cílovému datu 15. 11. 2010, 
a to proto, že se tím Jevišovice měly dostávat do stále složitější 
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situace. K danému dni měly být vyskladněny všechny jevišovic-
ké farmy včetně slovenských. A měli také přibývat věřitelé, kteří 
po Jevišovicích vymáhali své pohledávky. Tlak na Radu by ra-
pidně rostl.

Dále měl Agrofert v plánu oznámit bankám, že „po zvážení celé 
situace nehodlá Jevišovice dále podporovat“. To znamená dodá-
vat Radovi komponenty, které nutně potřeboval k výrobě masa. 
Tím by se Rada dostal do situace, v níž nemohl reálně podnikat, 
pokračovat v práci a prodávat maso, současně nemohl kompo-
nenty nakoupit jinde, jelikož na ně neměl prostředky.

Agrofert měl také v plánu tlačit na Jevišovice tím, že je připra-
ven své pohledávky vymáhat právní cestou.

Poslední bod plánu zněl: „Když Rada pod tlakem povolí a bude 
muset spolupracovat, získáme stroje, nájmy pozemků a může 
vzniknout nová společnost.“

Na jiném místě v dokumentech stojí, co Agrofert akvizicí zís-
ká: 8100 hektarů zemědělské půdy s roční dotací přibližně čty-
řicet milionů korun, výrobu zhruba sedmi tisíc tun prasat ročně, 
výrobu zhruba dvaceti tisíc litrů mléka denně, 240 krokodýlů 
a roční marži skupiny na obchodu s Radou.

Ve skutečnosti výhodný obchod po dlouhodobém 
nátlaku

Z dokumentů, kde se popisuje plán ovládnutí Agro Jevišovice 
Agrofertem, nijak nevyplývá, že by Babišova skupina o Radův 
velkopodnik nestála a že by měl nákup představovat poslední vý-
chodisko z nouze, jak dnes Agrofert opakovaně vypráví. Právě 
naopak.

Druhý z dokumentů, který Feranec po obeznámení se s firmou 
připravil, končí závěrem: „Musíme uhradit cizí zdroje nekryté 
oběživými aktivy (bez prodeje stálých aktiv) ve výši cca 428 mi-
lionů korun. Pokud by banky poskytly skonto ve výši cca 100 
milionů korun, zaplatíme 328 milionů. Vyloučíme závazky vůči 
skupině Agrofert (cca 230 milionů korun) a zaplatíme ze svého 
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cca 100 milionů. To vypadá nějak moc dobře, asi jsem někde udě-
lal chybu?“

Ani z dnešních výsledků Jevišovic se nezdá, že by Feranec 
v ekonomickém rozboru chyboval. Jedinou chybu udělal v tom, že 
si ho zapomněl u Rady na stole. Díky tomu má dnes Bohumír Rada 
pádný klíčový argument, že se stal obětí Babišových nevybíravých 
metod na hraně zákona. Jak jsme popsali v první kapitole, Rada 
s Babišem ostatně dodnes vede celou řadu soudních sporů.

Než jsme v Deníku Referendum vše uvedli na pravou míru, 
psalo se o případu Bohumíra Rady v médiích především v tom 
duchu, že se do finančních problémů dostal kvůli neuvážli-
vým, velkolepým podnikatelským plánům, zejména v zahraničí. 
Skutečnou příčinou Radových problémů však byla uměle a likvi-
dačně nízko držená cena, za niž od něj Agrofert vykupoval kuřata. 

Radův podnik fungoval, dokud obchodoval s původními vlast-
níky kosteleckého masokombinátu a vyvážel do zahraničí. To se 
ale po vstupu Babiše do Kostelce postupně dramaticky změnilo. 
Babiš Radu na sobě nejprve učinil ekonomicky závislým a pak 
ho začal uměle k zemi stlačenou cenou kuřat drtit. Data Státního 
zemědělského intervenčního fondu o tom mluví jasně.

Realita je tedy taková, že Agrofert potíže Jevišovic vyvolal 
a pak si pro média vymyslel příběh, v němž se tvářil jako spasi-
tel. Spoléhal se na to, že zničená a zlomená oběť nebude mít síly 
na to, aby jeho propagandě v médiích čelila. Podobnost s přípa-
dem nepřátelského převzetí Kosteleckých uzenin je nápadná.

Jevišovice jako prinicp:  
Babiš firmy nebuduje, ale nepřátelsky přebírá

Andrej Babiš sám sebe rád představuje jako úspěšného pod-
nikatele, který vybudoval obrovský podnik, v němž „dává 
práci“ desítkám tisíc lidí. Je to báchorka. Ve všech firmách, 
jejichž příběhy v této knize popisujeme, ve skutečnosti pra-
covních míst ubylo nebo se dramaticky snížila jejich kvalita. 
Kromě svého reprezentativního sídla v Průhonicích, své pověsti 
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a státem masivně dotovaného Preolu Babiš ve skutečnosti nic 
nevybudoval. Babišovo impérium vzniklo tak, že systematicky 
připravoval o firmy skutečné podnikatele, kteří je vybudovali 
v polistopadové transformaci, anebo posiloval své impérium ná-
kupem slabších soupeřů jako v případě Agropolu či Lovochemie. 
Jeho metoda je pokaždé podobná, jak jsme ji popsali na přípa-
dech Agra Jevišovice nebo Kosteleckých uzenin. 

Babišův Agrofert kupuje prakticky výhradně podniky, s nimiž 
je v obchodním styku. Obor zemědělství je specifický tím, že se 
v něm podniká s takzvaně „dlouhými penězi“. Sedláci musí za-
platit velké sumy za vstupy, osivo, hnojiva i práci předtím, než 
dostanou zaplaceno za sklizeň. Jedním z největších dodavatelů 
vstupů tu vždy byl a stále je právě Agrofert.

Málokdo z polistopadových podnikatelů v zemědělství či po-
travinářství na tom byl tak, že by disponoval velkou finanční re-
zervou. V konkurenčním prostředí se navíc prosazovali ti podni-
kavější, kteří investovali do rozvoje – všichni opět prakticky bez 
výjimky za úvěry od bank. To na druhou stranu zvyšovalo jejich 
finanční zranitelnost. 

Zemědělství je navíc obor s velkou mírou nepředvídatelnosti, 
je závislý na výkyvech počasí i na změnách cen komodit na tr-
zích. Babiš rovněž v mnoha okresech získal zcela dominantní 
postavení tím, že skoupil tamní ZZN – zemědělské zásobování 
a nákup. Mnohé zemědělské podniky se tak ocitly v situaci, kdy 
ani neměly jinou možnost než obchodovat přímo s ním. 

Babiš nerovného postavení svých obchodních partnerů či jejich 
závislosti na Agrofertu uměl velmi dobře využít. Jakmile se něk-
do nacházel v problémech, ochotně závazky vůči Agrofertu pře-
váděl na kapitálový podíl v podniku svého dlužníka. Následoval 
vždy stejný scénář, který lze vyčíst z výročních zpráv podniků, 
jež tu Babiš získával po desítkách.

Ve statutárních orgánech se ocitají lidé dosazení Agrofertem; 
znovu a znovu se objevují tatáž jména specializovaných Babišo-
vých akvizitorů. Pokud do statutárních orgánů vaší firmy Agro-
fert vyslal jména jako Faltýnek, Haspeklo, Lněnička, Macháček, 
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Otčenášek, Sasínek nebo Sobolová, mohli jste to číst jako kroniku 
ohlášené smrti. Tito lidé (pravděpodobně ve stejném duchu jako 
Feranec v Jevišovicích) zpracovali scénář nepřátelského převzetí. 
Prostě se zařídilo, aby se firma ocitla v problémech, které nikdo 
jiný než Agrofert nemohl vyřešit. 

A zakrátko mu patřila. Pro média se pak věc prezentovala 
pokaždé stejně: Agrofert zachránil firmu v problémech. Že tyto 
problémy vyvolal Babiš sám zneužíváním svého dominantního 
postavení, se veřejnost neměla jak dozvědět. Média jsou tu už 
dlouho slabá, dnes navíc již také zčásti patří přímo Babišovi. 
A oboru zemědělství zde navíc prakticky nikdo nerozumí. 

A tak si nikdo nestěžoval, neměl komu ani jak. Anebo měl 
strach. Tak jako desítky lidí, s nimiž jsme během práce na tématu 
mluvili. Oběti jsou zpravidla rády, že přečkaly útrapy ve zdra-
ví (ne všem se to podařilo) a snaží se postarat o svou existenci. 
Anebo dostaly za své mlčení zaplaceno, a tak o své zkušenosti 
nechtějí hovořit. Bohumír Rada je výjimkou, hodnou nějakého 
ocenění za statečnost.
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Mezi stovkami Babišových firem připadá zcela zvláštní role vyda-
vatelství Mafra. Babiš ve svém politickém projektu správně vsa-
dil na to, že mu akvizice suverénně nejvlivnějšího českého deníku 
pomůže v boji o moc. 

Andrej Babiš kupoval Mafru v době, kdy o pravé podstatě 
jeho podnikání – spočívající v nepřátelském přebírání obchod-
ních partnerů a v ovlivňování dotační politiky ve svůj prospěch – 
takřka nikdo nic nevěděl. Sám Babiš zato dobře rozuměl tomu, 
že má-li veřejnost zůstat neinformovaná o tom, oč mu skutečně 
jde a jak to dělá, klíčovou roli v projektu ANO 2011 bude muset 
sehrát propaganda. 

Jednu její složku tvoří v českých poměrech bezkonkurenčně 
zvládaná práce se sociálními sítěmi, řízená bezskrupulózním pro-
fesionálem Markem Prchalem. Druhou část, stále ještě podstat-
nější, protože přímo i nepřímo zasahuje mnohem více lidí, tvoří 
ovládnutí strategických médií: spekuluje se o tom, že nepřímo 
kontroluje TV Prima, a obecně se ví, že mu patří rozhlasová sta-
nice Impuls a zejména vydavatelství Mafra. 

Vlajková loď Babišových médií, Mladá fronta Dnes, se v po-
listopadovém období stala suverénně nejvlivnějším českým dení-
kem. Opakovaně dokázala nastolovat témata i přivádět politiky 
k odpovědnosti. Naposledy sehrála takto klíčovou roli v diskredi-
taci Věcí veřejných, jež mnozí pokládají za politického předchůd-
ce Babišova ANO. Věci veřejné se po soustředěné investigativní, 

8
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reportážní a zpravodajské práci Mladé fronty Dnes rozložily, což 
předznamenalo neslavný konec vlády Petra Nečase v roce 2013 – 
a také vzestup Babišova ANO. 

Noviny jsem koupil, aby o mně psaly pravdu

Koupi vydavatelství Mafra Andrejem Babišem ohlásila interne-
tová mutace Mladé fronty Dnes na svém webu 26. března 2013. 
Transakce se neobešla bez rozruchu a emocí.

V červnu 2013, v době, kdy Andrej Babiš Mafru teprve kupo-
val, zavolal do Lidových novin a dožadoval se vysvětlení, jak to, 
že nenapsali o jeho kampani: „Kdo vám to řekl, že o tom nemáte 
psát? Vladimír jak? Křivka? A vám to jako připadá v pohodě? 
Vám to připadá správné, co děláte, jako? Já vám volám jako ob-
čan Babiš... Já ještě nejsem majitel Mafry. Zatím... Všetky noviny 
o tom píšú... Že budu mít poradce z Ameriky... No dobrý, v poho-
dě, doufám, že kluci vědí, co dělají. Jako... Asi nevědí, s kým mají 
tu čest. Ale to je jedno. Mějte se fajn...“ vyhrožoval. 

Poté, co Lidové noviny nahrávku zveřejnily, se Babiš kál, že 
už se to nebude opakovat, že svým novinám dopřeje nezávislost. 
Velkou část původních redakcí ale nepřesvědčil. Babišem „vy-
šetřovaný“ Vladimír Křivka dnes vede domácí redakci v Českém 
rozhlase. Z Babišových médií tehdy ale odešly desítky novinářů. 
Část skončila ve veřejnoprávních médiích, jiní založili své vlastní 
projekty, někteří opustili profesi. 

Bývalý zástupce šéfredaktora Mladé fronty Dnes Karel Škra-
bal, který dnes pracuje v České televizi, charakterizoval Babišův 
nákup Mafry takto: „Den, kdy Andrej Babiš koupil Mladou fron-
tu, je pro mě srovnatelný s 11. zářím. Proměnilo se celé vnímání 
novinářského života tady. Do té doby jsme pracovali v nejprestiž-
nějších novinách, které měly největší vliv, z kterých měli politici 
největší strach, které přinášely nejdůležitější věci a které dokáza-
ly měnit dění. Najednou se z nás přes noc stali největší novinář-
ští otloukánci, do kterých si každý kopl, každý hlupák, který nás 
uviděl, měl okamžitě nějaké kecy o Babišovi. Ze sebevědomých 
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novinářů se najednou stali otřesení lidé. Je to pro mě nejčernější 
den české žurnalistiky.“

Babiš tehdy ve svých novinách nutně potřeboval uchovat ale-
spoň nějaká jména, která by budila zdání kontinuity. Ohromnými 
prostředky nejprve v pozici šéfredaktorky MF Dnes udržel Sabi-
nu Slonkovou. I ona ale po půlroce dospěla ke stejnému závěru 
jako její kolegové, kteří odešli hned po převzetí obou deníků An-
drejem Babišem. Anebo tušila, že je to poslední šance zachránit si 
profesní čest. Každopádně i ona dnes hlásá, že nezávislé noviny 
v Babišově vlastnictví dělat nelze. 

V červenci 2014 ji tak v pozici šéfredaktora MF Dnes nahradil 
Jaroslav Plesl, jedna z nejcyničtějších postav české mediální scé-
ny, člověk, ke kterému málokdo v oboru chová respekt. V říjnu 
téhož roku se Babiš svěřil ČTK, že oba deníky koupil proto, aby 
„o něm psaly pravdu“.

Lidové noviny i MF Dnes si přesto úzkostlivě dávají záležet 
na tom, aby je veřejnost pokládala za svobodné noviny. Snaží se 
co nejvíce působit dojmem korektních, seriózních deníků. Píše 
do nich řada autorů, kteří v nich působili už před Babišem. A jiná 
zvučná jména se deníkům podařilo získat. Obě redakce odmítají 
jakoukoli kritiku s tím, že jejich redakční politika vzniká nezávis-
le a neliší se od jiných svobodných médií. 

Analýza obsahu Babišových médií prozrazuje 
sofistikovanou manipulaci

Stále se tudíž najde nemálo lidí, kteří tvrdí, že Babišova média ne-
vybočují z norem svobodného tisku. Takové argumentaci pomá-
há, že určité výhrady lze mít prakticky ke všem médiím. I Mladá 
fronta Dnes a Lidové noviny už před tím, než se staly Babišovým 
vlastnictvím, psaly často zaujatě – ve prospěch české pravice. 

Jenomže mezi zaujatým psaním, které plyne z ideologických 
východisek redakce, a psaním v zájmu vydavatele je pořád ješ-
tě zásadní rozdíl. V prvním případě může být novinářská práce 
poctivá. Ideologická východiska se mohou vyvíjet, a především 
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nemusí bránit v tom, aby médium ze svého – otevřeně přiznáva-
ného – náhledu podávalo co nejvěrnější obrázek dění. V případě 
psaní v zájmu vydavatele to ale z definice možné není. 

Jak je to tedy v současné Mladé Frontě Dnes a Lidových novi-
nách? Lze spor o to, zda se i v Babišově vlastnictví jedná o svo-
bodné noviny, anebo o média zaujatá ve prospěch vydavatele, 
vůbec rozhodnout? Není to nakonec vždy jen otázka osobního 
názoru? K odpovědi se lze dopracovat podrobnou analýzou obsa-
hu, který české deníky publikovaly v roce 2016.

Vedle dvou deníků vlastněných Andrejem Babišem tu vychá-
zejí ještě dva, které nevlastní. To skýtá možnost srovnávat, jak 
pojednávají o různých tématech, jež se dotýkají zájmů faktické-
ho vlastníka Agrofertu, politického hnutí ANO a vydavatelství 
Mafra. Užitečná srovnání nabízejí zejména Hospodářské noviny, 
které dlouhodobě psaly z podobného úhlu pohledu jako oba tituly 
vydavatelství Mafra. 

Srovnání způsobu, jakým popisují veřejné dění v České re-
publice Babišova média a jakým deníky, jež mu nepatří, si 
ukážeme jednak na způsobu, jakým Babišovy noviny psaly 
o lídrech dvou největších stran, Andreji Babišovi a Bohuslavu 
Sobotkovi, jednak na jejich psaní o vybraných stěžejních téma-
tech roku 2016.

Obsah českých médií archivuje společnost NEWTON media. 
Díky přístupu do archivu jsme mohli analyzovat, jak často se ob-
jevují jména Sobotka a Babiš v Hospodářských novinách, v Li-
dových novinách a v Mladé frontě Dnes. Všechny publikované 
texty jsme posoudili rovněž z toho hlediska, zda ve vztahu k do-
tyčnému politikovi vyznívají záporně, kladně či neutrálně. Počty 
i vyznění textů o předsedech obou největších českých politických 
stran přehledně shrnují tabulky.

Z tabulek je zřejmé, že Lidové noviny i Mladá fronta Dnes se 
opravdu snaží udržet dekorum neutrality: výrazná většina textů 
má takové ladění. Příležitostný čtenář obou deníků si tak při zběž-
ném čtení nemusí povšimnout rozsahu a způsobu manipulace. Ta 
je navíc prováděna tak, aby vždy bylo možné říct, že se jedná 
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LIDOVÉ NOVINY Sobotka Babiš
Měsíc kladné neutrální záporné celkem kladné neutrální záporné celkem
leden 3 43 28 74 10 34 3 47
únor 5 42 15 62 5 37 0 42
březen 6 41 14 61 10 50 20 80
duben 1 44 11 56 7 41 3 51
květen 2 38 11 51 9 37 4 50
červen 2 45 18 65 28 44 2 74
červenec 2 39 11 52 12 29 0 41
srpen 1 36 9 46 12 40 0 52
září 2 24 8 34 18 42 4 64
říjen 2 46 32 80 26 47 7 80
listopad 0 58 26 84 12 45 3 60
prosinec 3 48 17 68 13 50 5 68
Celkem za rok 29 504 200 733 162 496 51 709
procenta 4 68,7 27,3 22,8 70 7,2

MLADÁ FRONTA 
DNES
leden 2 48 17 67 7 37 1 45
únor 4 67 9 80 5 38 2 45
březen 0 51 0 51 0 47 10 57
duben 1 36 11 48 1 52 1 54
květen 1 47 2 50 6 52 6 64
červen 1 56 10 67 14 52 3 69
červenec 2 45 5 52 1 47 3 51
srpen 0 40 9 49 6 35 0 41
září 5 51 6 62 10 54 2 66
říjen 0 66 16 82 12 116 2 130
listopad 1 45 21 67 10 67 4 81
prosinec 2 42 10 54 8 45 2 55
Celkem za rok 19 594 116 729 80 642 36 758
procenta 2,6 81,5 15,9 10,5 84,7 4,8

HOSPODÁŘSKÉ 
NOVINY
leden 9 42 6 57 2 39 7 48
únor 5 52 4 61 5 36 10 51
březen 3 51 6 60 4 47 28 79
duben 5 33 9 47 5 55 7 67
květen 6 36 3 45 2 55 22 79
červen 4 52 7 63 13 49 17 79
červenec 1 26 4 31 1 38 12 51
srpen 2 22 3 27 4 54 7 65
září 6 39 3 48 4 49 14 67
říjen 0 45 15 60 5 54 6 65
listopad 3 54 10 67 3 46 16 65
prosinec 1 52 7 60 6 41 8 55
Celkem za rok 45 504 77 626 54 563 154 771
procenta 7,2 80,5 12,3 7 73 20

Tabulka 10: Články o Babišovi a Sobotkovi v českém tisku v roce 2016
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o excesy. Realita je ale jiná a vystoupí zvlášť zřetelně až při srov-
nání s Hospodářskými novinami. 

Přestože Hospodářské noviny vycházejí jen pět dní v týdnu, vy-
daly více textů zmiňujících Andreje Babiše nežli Lidové noviny 
i Mladá fronta Dnes. Navíc plná pětina článků Hospodářských no-
vin o Babišovi pro něj vyznívala kriticky. Takových textů vyšlo 
v Hospodářských novinách skoro dvakrát víc než v MF Dnes a Li-
dových novinách dohromady. Máme za to, že i ti, jimž jsou Hos-
podářské noviny svými východisky vzdálené, uznají, že celkovým 
pojetím novinářské práce dnes mohou sloužit jako domácí etalon 
profesní kvality.

Ze srovnání produkce Babišových deníků s Hospodářskými no-
vinami je zřejmé, že základní taktika obou deníků Mafry v ochraně 
zájmů svého vydavatele spočívá v tom, že o událostech, které by 
ilustrovaly Babišovy chyby či nedostatky, vůbec nepíší. Mlčení je 
tedy první a nejspolehlivější metodou manipulace: čtenář, který 
na zprávu nenarazí, zpravidla nemá jak zjistit, že ji mohl očekávat.

Ze všech ostatních čísel je zřejmé, že deníky Mafry opro-
ti Hospodářským novinám celkově provádějí jen drobný posun 
ve vyznění. Používá se pro to odborný termín spin, což doslova 
znamená pootočení. Jedná se o mnohem účinnější metodu mani-
pulace nežli „kobercové bombardování“ správnými názory, které 
se lidem začne zajídat. Snadno si to lze ilustrovat neohrabanou 
propagandou komunistického režimu, jehož hesla visela na kaž-
dém nároží, ale prakticky nikdo jim nevěřil. Nejúčinněji se lidmi 
manipuluje tehdy, pokud si toho sami vůbec nevšimnou. 

Právě proto je tak důležité, aby v médiích převažovaly neut-
rálně laděné texty. MF Dnes a Lidové noviny v tom zacházejí tak 
daleko, že jejich kmenoví komentátoři Miroslav Korecký a Petr 
Kamberský zvládli mistrovsky zvláštní disciplínu – psaní komen-
tářů bez názoru. Výrazná většina jejich textů o Babišovi má ne-
utrální vyznění.

Vedle mlčení o záporech vydavatele a šikovného spinu v jeho 
prospěch a v neprospěch jeho soupeřů je třetí důležitou technikou 
manipulace v denících Mafry vhodné načasování – i to je z tabulek 
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zřejmé. Mladá fronta Dnes ve volebním měsíci říjnu o Babišovi vy-
dala 130 zpráv, to jest dvakrát víc než v běžné měsíce.  

Babiš poté, co vyšlo najevo, jak vyhrožoval redakci Lidových 
novin, vyhlásil, že s redaktory svých novin „vůbec nebude mlu-
vit“ ani jim nebude poskytovat rozhovory. Své předsevzetí nedo-
držel. V roce 2016 s ním v jeho denících vyšlo přes deset rozho-
vorů. V MF Dnes v týdnu před volbami například pod titulkem 
Sobotka ani psí boudu nepostavil, ale hodiny žvaní.

Rok 2016 v Mafře: kampaně pro Babiše

Rozdíl práce Babišových médií a jejich svobodné konkurence 
dobře vynikne při podrobnějším pohledu na to, jak psala o někte-
rých klíčových tématech loňského roku. Na jeho začátku přišla 
aféra s uniklými e-maily premiéra Sobotky, na jaře se stalo té-
matem zneužití dotace na Babišovo Čapí hnízdo, v červnu rozje-
ly Lidové noviny téma policejní reformy, na ni navázala volební 
kampaň. Rokem 2016 se také vinuly debaty o zákonu proti střetu 
zájmů, přezdívanému lex Babiš.

Když na začátku roku zveřejnil neonacistický web White Me-
dia ukradenou soukromou korespondenci Bohuslava Sobotky, 
rozdíly v referování Babišových a svobodných deníků byly zvláš-
tě výmluvné.

Hospodářské noviny případ otevřely korektním titulkem Neo-
nacisté napadli e-mail premiéra. Použitím přesného pojmu „neo-
nacisté“ také předznamenaly, že se obsahem premiérovy pošty, 
který zveřejnil krajně nevěrohodný a společensky nepřijatelný 
zdroj, dále nebudou zabývat. K tématu tedy dále řeší už jen otáz-
ku zabezpečení osobní korespondence ústavních činitelů. A pak 
informují o rezignaci předsedy Rady Českého rozhlasu, která 
s ukradenou korespondencí souvisela. 

Naproti tomu Babišova média od začátku totožnost pacha-
telů zlehčovala. Titulky nejčastěji hovoří o „hackerech“. Profil 
v Mladé frontě Dnes začíná větou: „Říkají si bílá média a ne-
snášejí všechny, kdo stojí nalevo od nich.“ Lidovky i Fronta pak 
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o webu neonacistů píší běžně jako o „xenofobních hackerech“. 
Zlehčováním totožnosti přívrženců Hitlera si Babišova média 
uvolnila prostor k tomu, aby se mohla zabývat obsahem jimi 
ukradených a zveřejněných mailů. 

A také o nich potom píší krajně nekorektním způsobem. Lidov-
ky například přišly na titulní straně s palcovým titulkem Sobotko-
vi lidé tlačili na průzkumy i rozhlas, který je jednak nepravdivý 
a jednak vychází pouze z obsahu e-mailů ukradených a zveřej-
něných neonacisty... Lidové noviny k tématu v lednu zveřejnily 
přes třicet textů, Fronta sedmadvacet, Právo dvacet, Hospodářky 
patnáct. 

Zatímco pro Hospodářské noviny byla základním problémem 
krádež spáchaná neonacisty, Babišova média se pasou na obětech 
„hackerů“ a chyby hledají především u nich. Ilustrují to titulky 
jako:

• Selhání.cz
• Sobotkovi lidé tlačili na průzkumy i rozhlas
• Nehněvejme se na Slávka
• Milý soudruhu Slávku
• Obnažený premiér Sobotka
• Hackeři nabourávali Sobotku opakovaně
• Na co dluží Sobotka odpověď
• V Sobotkových e-mailech byly utajované věci, tvrdí hackeři

V Hospodářských novinách ani v Právu nic takového nenajdete. 

Co si Babišova média vyzkoušela nanečisto v případě neonacis-
ty ukradených Sobotkových e-mailů, to pak naplno rozjela v kam-
pani u tématu policejní reformy. Lidové noviny od 9. června, kdy 
téma začaly prezentovat jako „svou kauzu“, do konce měsíce zve-
řejnily neuvěřitelných šestačtyřicet textů, tedy více než dva denně, 
bez výjimky laděných tak, že cílem reformy policie bylo zastavit 
vyšetřování korupce pod vedením hrdinného plukovníka Šlachty. 

Mezi titulky se vyjímají perly jako Justiční normalizace v re-
žii kmotrů, V ČSSD bublá vzdor proti policejní reformě, Špatná 
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Poznámka 10

Obsahová analýza: metoda běžně používaná v sociál-
ních vědách
Rozbor obsahu deníků, který je součástí naší knihy, je apli-
kací metody dlouho známé a zdokonalované v sociálních vě-
dách: obsahové analýzy. Používá se právě s cílem porozumět 
principům, na jejichž základě média tvoří svůj obsah. V na-
šem případě jsme sečetli všechny články publikované vloni 
v Hospodářských novinách, v Mladé frontě Dnes a v Lido-
vých novinách, v nichž se vyskytovala jména Babiš a So-
botka. Ze součtu jsme vyřadili články publikované dvakrát. 
A u každého textu jsme posoudili jeho vyznění.

Takové posouzení vycházelo z kontextu média a z před-
pokládaného účinku na jeho čtenáře. Vědomě zcela potla-
čovalo naše vlastní hodnocení popisovaných událostí. Jinak 
řečeno jsme přesvědčeni, že jakýkoli jiný posuzovatel textů 
by při stanovení takovýchto kritérií dospěl k velmi podobné-
mu hodnocení jako my. 

Kvantitativní obsahová analýza samozřejmě nerozlišuje 
význam jednotlivých zpráv, jejich rozsah či umístění v dení-
cích. Nebere v potaz ani to, že některé texty byly publiková-
ny pouze na regionálních stránkách Mladé fronty Dnes, při-
čemž Lidové ani Hospodářské noviny své regionální přílohy 
nemají. Určité zkreslení přináší také fakt, že Hospodářské 
noviny vycházejí pouze pět dní v týdnu.

Přesto mají souhrnná data i díky svému velkému obje-
mu mimořádnou výpovědní analytickou hodnotu. Prokazují 
nejen předvídatelnou skutečnost, že oba deníky Mafra mani-
pulují svým obsahem ve prospěch svého vydavatele, ale také 
napovídají, jakými metodami se to děje.

zpráva pro demokracii, [Policejní prezident] Tuhý je tajtrlík, zlo-
bil se Babiš, Šlachto, mlč, rozhodli poslanci či Poslední dny plu-
kovníka Šlachty.
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Lidovým novinám zdatně sekundovala MF Dnes. O plánované 
reformě policie se i zde referovalo jako o akci ministra vnitra 
Chovance a policejního prezidenta Tuhého, tiše krytých Bohusla-
vem Sobotkou, jejichž cílem bylo ukončit vyšetřování korupce. 
Jako kladní hrdinové stojící proti nim se v Babišových médiích 
líčili státní zástupci Pavel Zeman a Lenka Bradáčová, policejní 
plukovník Šlachta, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a samo-
zřejmě také Andrej Babiš. Hospodářské noviny i Právo podáva-
ly o věci úplně jiný obrázek. Oba deníky o událostech přinášely 
neutrální zpravodajství, do nějž v čím dál větší míře pronikaly 
pochybnosti o počestnosti úmyslů ANO, a především o míře, 
v níž jsou Robert Šlachta s Andrejem Babišem propojeni, ba 
i o tom, v jaké míře by vysoce postavený policista i státní zástupci 
ve svém aktivismu mohli sloužit Babišovým zájmům. 

Alexandr Mitrofanov v Právu v souvislosti s odchodem Šlachty 
do Babišových služeb v celní správě napsal, že není „Jánošíkem“, 
kterého v něm vidí někteří čtenáři, ale stává se „Babišovým bi-
řicem“. A Hospodářské noviny na vybičované vzrušení deníků 
Mafra vůbec nepřistoupily. K tématu vydaly v červnu šestnáct 
věcných zpráv a už na počátku ho přesně charakterizovaly pod 
titulkem Začal boj, kdo ovládne policii.

Bývalý investigativní reportér MF Dnes Jaroslav Kmenta, je-
den z těch, kteří odešli po Babišově koupi Mafry, patří k největ-
ším expertům na policii v českých médiích. V komentáři v časo-
pise Reportér na konci června 2016 k případu Roberta Šlachty 
napsal: „ÚOOZ se pod jeho vedením skutečně snažil dělat svou 
práci. Bohužel ne vždy dobře. Navíc mnohdy s problematickými 
kontakty v prostředí politiky. Mám na mysli časté styky Šlachto-
vých podřízených s miliardářem, nynějším ministrem Andrejem 
Babišem nebo s ,protikorupčními iniciativami‘, které s Babišo-
vou pomocí rozkrývaly zločiny, jež pak dodělával ÚOOZ. Pro-
blém nebyl v tom, že se to dělalo, ale že se to dělalo ve prospěch 
jedné zájmové skupiny.“ 

S odstupem devíti měsíců víme, že parlamentní vyšetřovací 
komise nenašla na policejní reformě žádná pochybení a že se 
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s výsledky její práce ztotožnil i člen vyslaný Babišovým ANO. 
Server Hlídací pes doložil, že „brutální únik informací“, kterého 
se měl podle zpráv v Babišových médiích z června 2016 na vr-
cholku kampaně proti reformě dopustit policejní prezident Tuhý, 
byl ve skutečnosti smyšlenkou. Z celé „kauzy Lidových novin“ 
tak po třičtvrtě roce nezůstává nic než doklad čiročiré propagandy 
Babišových médií. 

Čapí hnízdo? Přece lepší než fiktivní naučné stezky

Naopak v roli obránce svého vydavatele a tlumiče debaty se oba 
deníky vydavatelství Mafra ocitly v kauzách lex Babiš a zejména 
Čapí hnízdo. Oba deníky se snažily případ bagatelizovat a tutlat. 
V Právu vyšlo vloni na téma Babišova Čapího hnízda víc článků 
než v Lidových novinách a MF Dnes dohromady. 

Zatímco v Právu a Hospodářských novinách se první texty 
o podezření, že se Babiš dopustil dotačního podvodu, objevily 
už v lednu, pro Babišova média případ začíná existovat až v mo-
mentě, kdy mlčení nebylo udržitelné, tedy v březnu. A našlapují 
po špičkách.

První text v Lidových novinách k tématu vyšel 5. března 2016 
a je to rovnou rozhovor s vydavatelem pod titulkem Jsem chyba 
v systému. Z vlády ale neodejdu, v němž se Babiš staví do své 
oblíbené role „nepolitika“ a „oběti korupčníků“ a k Čapímu 
hnízdu říká: „Tady máte moje prohlášení a víc vám k tomu ne-
řeknu.“ Prohlášení Lidové noviny poslušně zveřejní. O pět dní 
později vychází zpráva ČTK Čapí hnízdo dostalo pokutu kvůli 
dotacím a za další dva dny zpráva nazvaná TOP 09 a ODS chtějí 
schůzi k Čapímu hnízdu, sugerující už svým titulkem, že téma je 
především politickým nástrojem parlamentní opozice. V době, 
kdy Lidové noviny vydaly takové tři první články, Právo už 
jich publikovalo šestnáct a Hospodářské noviny sedm, včetně 
komentáře Petra Honzejka Babišovo ticho musí skončit a sžíra-
vé celostránkové satiry Jindřicha Šídla Jediná pravda o Čapím 
hnízdě. 
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Když se tedy ukázalo, že o Čapím hnízdě mlčet nepůjde, pře-
šla Babišova média do módu suchého stručného informování, 
doplněného snahou o zlehčování problému a zaměňování příčin 
a následků. Ve Frontě jsme se tak mohli setkat s kuriózním poku-
sem Marka Přibila popsat jako hlavní příčinu kauzy Čapí hnízdo 
„socialistické dotace Evropské unie“ (řekl mu někdo, že Andrej 
Babiš z tohoto zdroje dostal víc, než kolik ho stála MF Dnes?), 
se snahou Ondřeje Leinerta vysvětlit Čapí hnízdo politickým zá-
jmem ČSSD a KDU-ČSL Babiše oslabit či s pokusem Miroslava 
Koreckého vyložit, že snaha Babišův konflikt zájmů řešit ohro-
žuje vládu víc než možný Babišův dotační podvod. Nic ale ne-
překoná rozhovor Ondřeje Koutníka s údajným protikorupčním 
aktivistou Petrem Soukeníkem, který vyšel v Lidových novinách 
pod titulkem Čapí farma lepší než fiktivní naučné stezky.

Totéž v bleděmodrém představuje psaní Mafry o novele záko-
na o střetu zájmů ústavních činitelů, přezdívané lex Babiš. Nepře-
kvapí, že Právo k tématu opět zveřejnilo víc článků než Lidové 
noviny a MF Dnes dohromady. I v Hospodářských novinách se 
nad zákonem vedla debata, ale nikoli o jeho záměru, nýbrž o tom, 
zda bude účinným nástrojem k omezení střetu zájmů. 

Zato Lidové noviny přičinlivě psaly pojem „střet zájmů“ 
v uvozovkách a šéfredaktor MF Dnes Plesl během vrcholících 
debat o přijetí zákona své čtenáře informoval, že „Boj proti Babi-
šovi nefunguje“. Realita je ale taková, že kdyby Babiš oba dení-
ky nekoupil, nepochybně by mohly věnovat část svých nemalých 
kapacit k dokumentaci příkladů, které jasně dokládají, kolika 
miliardami korun daňoví poplatníci Babišovi přispívají na jeho 
podnikání v důsledku jeho střetu zájmů. A „boj proti Babišovi“ 
by fungoval.

Schválený zákon je možná skutečně nedokonalou obranou 
chřadnoucí demokracie před velkokapacitním tunelováním veřej-
ných rozpočtů, na což upozorňují mnozí autoři Hospodářských 
novin. Je to ale alespoň pokus. O správnosti cíle samého nikdo 
nepochybuje... 
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...není-li za to ovšem placen Babišem. Ve snaze Mafry líčit při-
jatý zákon jako něco sporného, nelegitimního, jako „zásah do Ba-
bišových práv“, nic nepřekoná text publikovaný v Lidových no-
vinách 22. září. Miroslav Lukáč, autor, který je redakcí označen 
za marketingového experta, píše: „Lex Babiš: zákon, který je 
čistou esencí nejistoty, závisti, strachu, neschopnosti, pokrytectví 
politických oponentů. A vzkazem pro úspěšné. Pokud byste chtěli 
vstoupit do politiky a snažit se měnit věci v této zemi k lepší-
mu, tak zapomeňte na to, že byste byl úspěšný, tvrdě pracující 
podnikatel, který třeba zaměstnává více než 34 tisíc lidí a z toho, 
co vydělá, platí daně. Politici si prostřednictvím tohoto zákona 
definovali, že v Česku je politika vyhrazená pro patlaly, závistivé 
neschopné zoufalce, kteří by se jinak nedokázali uživit.“ 

Hybridní stranický tisk a jak se mu bránit

„Tím, že ty noviny koupil, tak je zničil,“ řekl na jaře 2014 bý-
valý zástupce šéfredaktora MF Dnes Karel Škrabal. Je to pravda 
jen částečně. Babiš svým vlastnictvím oba deníky zničil v jejich 
dřívější podobě svobodných, byť ve prospěch české polistopado-
vé pravice zaujatých médií. V Babišově zájmu ale fungují velmi 
účinně, o to účinněji, že k nim mnozí dodnes nepřistupují jako 
k médiím stranickým.

Jak jsme si ukázali, Babiš, či přesněji lidé, kteří pro něj noviny 
řídí, se snaží stranickost obou titulů maskovat. Ve své práci pro 
Babiše oba tituly využívají tří základních metod:

1. Mlčení: o Babišových problémech se píše co nejméně.
2.  Spin: obratné překrucování obsahu ve prospěch zájmů vy-

davatele.
3.  Časování: obhajoba zájmů vydavatele se vždy vystupňuje 

v kritický čas, zejména kolem voleb.
To má také tu výhodu, že v obou denících reálnou propagandu 

provádí jen úzká skupina lidí. Mezi píšícími redaktory lze jako 
jasné propagandisty identifikovat jen pár jmen. Ondřej Kout-
ník, Martin Shabu a Kateřina Surmanová dělají špinavou práci 
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v Lidových novinách, Marek Přibil, Adéla Paclíková, Vojtěch 
Srnka v Mladé frontě Dnes, v poslední době se zde k nim v rámci 
kampaně proti České televizi připojil Lukáš Valášek. 

Na Babišovy zájmy v obou denících samozřejmě dohlížejí jejich 
šéfredaktoři: István Léko v Lidových novinách, který od Babiše už 
v minulosti dostal desítky milionů na svůj projekt Česká pozice, 
a Jaroslav Plesl v MF Dnes, který je Babišovi zavázán, protože 
od něj dostal práci, jakou by mu nikdy nesvěřil nikdo, komu by 
záleželo na kvalitě obsahu. 

Zásadní úloha připadá v obou médiích editorům, kteří zadá-
vají práci a hlídají, aby obsah měl žádoucí zaměření a „spin“: 
aby čtenáři pokud možno neměli jak rozpoznat, že jsou objekty 
manipulace. Editoři texty upravují, opatřují je titulky, starají se 
o konečné vyznění. Širší veřejnost jejich jména ani nezná. Mnozí 
z desítek bývalých redaktorů obou deníků hovoří také o tom, že 
klíčovou roli v řízení Babišovy propagandy v Mafře hraje „šéf 
strategického rozvoje“ František Nachtigall. 

Okolnost, že se organizace aktivní propagandy pro Babiše 
v jeho médiích omezuje na úzký okruh lidí – reálně se může jed-
nat zhruba o desítku jmen –, má dvě základní výhody: Jednak se 
snižuje riziko úniku kompromitujících informací, jednak mohou 
být ostatní autoři a redaktoři udržováni v pocitu, že se vlastně 
nic nezměnilo, že nadále pracují ve svobodných novinách. A o to 
účinněji mohou o tomtéž přesvědčovat své čtenáře.

Mnohým z nich tak dokonce ani nemusí docházet, že svou prací 
v druhém plánu zvyšují kredit Babišově propagandě. Psaní inte-
lektuálů do Orientace, okázalé zastávání se Ferdinanda Peroutky 
před útoky Hradu, poslední slova Jiřího Hanáka nebo slušná prá-
ce desítek regionálních redaktorů MF Dnes má ale ve skutečnosti 
vždycky ještě druhý účel: zvyšuje kredit obou deníků a posiluje 
klam, že se nadále jedná o svobodné noviny. Tím také roste účin-
nost a dopady propagandy organizované v Babišově zájmu. 

Komunita bezpečnostních expertů začala nedávno používat ter-
mín „hybridní hrozby“ pro rizika, která maskují svou pravou pod-
statu. Pojem se u nás objevil v souvislosti s válkou na Ukrajině, 



107

kde Rusko několikrát vystupovalo, jako by nebylo hybatelem oz-
brojeného konfliktu, i když všichni zasvěcení vědí, že jím je.

V tomto smyslu je přesné o Babišových médiích hovořit jako 
o hybridním stranickém tisku: oba deníky vydavatelství Mafra se 
tváří jako svobodná média, ale o to účinněji střeží politické a eko-
nomické zájmy svého vydavatele. 

Jak tomu lze čelit? Všichni redaktoři i čtenáři obou deníků by 
především měli vědět, že pravá podstata jejich práce je taková: 
jedná se zkrátka o sofistikovaně vedený stranický tisk. I v něm 
lze dělat dobrou práci, ale nikdo z novinářů, kteří zde pracují, ani 
z autorů, kteří sem píší, by neměl žít v sebeklamu. Všichni jsou 
Babišem placeni za to, že slouží přímo či nepřímo jeho zájmům.

Ještě o stupeň větší odpovědnost nese občanská veřejnost a dal-
ší média. Veřejnoprávní média selhávají, pokud z Babišových de-
níků citují ve svých programech či pokud zvou jejich redaktory 
do pořadů, jako by se jednalo o nezávislý expertní hlas. Ostatní 
média selhávají, pokud o Babišových médiích referují jinak nežli 
jako o stranickém tisku.

Babišova média jsou rovněž dosud k dispozici v řadě podniků, 
restaurací či kaváren – které je odebírají zřejmě ze setrvačnosti, 
z časů, kdy se jednalo o svobodný tisk. Takový výjev je zvláště 
absurdní v podnicích, které současně zdobí hesla proti EET. 

Kavárny a další veřejné prostory, jejichž majitelé nechtějí být 
vědomě součástí Babišovy stranické propagandy, by předplatné 
Babišových deníků měly zrušit. A jako hosté takových podniků 
bychom je o to, pokud si v nich nepřejeme být obtěžováni Ba-
bišovou propagandou, měli žádat. Prakticky všude se nabízí al-
ternativa v Denících, v Hospodářských novinách či v časopisech 
jako Reportér či Respekt, které nerezignovaly na základní zásady 
svobodné novinářské práce a jejich ideový profil je podobný, jako 
byl dříve profil Fronty a Lidovek.

A konečně zbývají politické strany. Jejich představitelé by se 
měli vrátit k bojkotu, tedy k praxi, kterou vyzkoušeli jen jedin-
krát, a to tehdy, když se odmítli účastnit předvolební besedy or-
ganizované MF Dnes. Pokud by se představitelé demokratických 
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stran dokázali dohodnout na bojkotu deníků Mafry a vůbec s nimi 
nemluvili, Babišova investice by rázem ztratila na ceně. 

Problémem je samozřejmě skutečnost, že ostatních svobod-
ných deníků je u nás už úplně minimum. Prostor pro kvalitní no-
vinářskou práci se navíc zužuje všude na světě i z technologic-
kých příčin: v důsledku vzestupu internetu a sociálních sítí. 

Blíží se zřejmě doba, kdy budou demokratické státy muset in-
vestovat masivní sumy do ochrany a rozvoje svobodného, plu-
ralitního a kvalitního novinářství. A kdyby současná zkušenost 
s Babišovými hybridními stranickými médii českou politiku při-
vedla k rozhodnutí zainvestovat do obnovy spektra svobodných 
a kvalitních médií část z miliard ušetřených v budoucnu na do-
tacích pro Agrofert, byl by to největší – byť paradoxní – přínos 
Babišovy politické kariéry.



Část III
Ministerstvo financí  

je prozatím naše největší 
akvizice

Část III - Ministerstvo financí je prozatím naše největší akvizice
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Klíčové posty na ministerstvu životního prostředí a v České in-
spekci životního prostředí obsadili lidé dosazení Agrofertem. 
Zneužívají minimální veřejné kontroly rezortu a řídí jej jako fir-
mu, součást Babišova holdingu. 

Na první letmý pohled to zprvu působilo jako jeden z klasic-
kých příběhů „vedení versus propuštění zaměstnanci“. Vedení 
jako vždy tvrdilo, že nejde o žádnou kauzu a pochybnosti nejsou 
namístě. Zaměstnanci říkali pravý opak. V takové situaci bývá 
nejpohodlnější říct, že pravda je někde uprostřed. Podrobnější 
pohled ale ukázal, že v případu čistek v České inspekci životního 
prostředí je to jinak.

Všechno začalo jmenováním nového ředitele České inspek-
ce životního prostředí (ČIŽP) Erika Geusse na začátku prosince 
roku 2014. Do úřadu přišel takzvaně zvenčí, což v případech tak 
expertních institucí, jakou je inspekce, bývá spojováno s obavami 
z nedostatku vhledu a erudice. Záhy se ovšem ukázalo, že nový 
ředitel nepřišel bez zadání a že neznalost práce instituce nebude 
jeho hlavní chybou.

Už 12. února 2015, na poradě oblastních ředitelů, zvládl Erik 
Geuss odvolat čtyři z deseti vedoucích pracovníků oblastních in-
spektorátů inspekce: ústeckého, havlíčkobrodského, královéhra-
deckého a plzeňského. Ředitel pražského inspektorátu rezignoval 
sám, protože prý „měl už stejně blízko do penze“. Důvod zněl 
u všech odvolaných stejně: nedostatečné manažerské schopnosti…

9 
Brabcova čistka  

v České inspekci životního prostředí

9 Brabcova čistka v České inspekci životního prostředí
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Vyhazovů bylo ovšem na inspekci více. Z ředitelství odešla ve-
doucí odboru ochrany vod i většina provozních vedoucích, skon-
čila interní auditorka. O funkci přišla šéfka oddělení zahraničních 
vztahů. Další personální změny následovaly. Všechny se týkaly 
pracovních míst, na něž se konala výběrová řízení, jakmile vstou-
pil v platnost služební zákon. Kdo místa stihl včas obsadit, byl 
samozřejmě před ostatními uchazeči zvýhodněn. A na nejlepší 
cestě k definitivě. 

Řídit inspekci jako firmu

„Během dvou měsíců jsem se detailně seznámil s fungováním in-
spekce a osobně navštívil všechny oblastní inspektoráty. Už při 
svém nástupu do funkce jsem řekl, že bych byl rád, aby byla tato 
organizace na všech stupních řízena manažersky a zaměřila se 
více na kvalitu a zefektivnění výkonu,“ cituje ředitele Geusse tis-
ková zpráva ČIŽP z 16. února 2015. Uchazeči o uvolněné posty 
oblastních ředitelů se mohli do výběrových řízení přihlásit do  
24. února téhož roku.

Což o to, „detailně se obeznámit“ během pouhých dvou mě-
síců se může člověk s ledasčím. Erik Geuss to ale podle všeho 
vůbec nepotřeboval. „Výkon činnosti jednotlivých inspektorátů 
nijak hodnocen nebyl. Pouze jsme se dozvěděli, že si pan ředitel 
hodlá vytvořit manažerský tým, který uvede pod zákon o státní 
službě, a my že do něj patřit nebudeme. Nikomu z nás v tu chvíli 
nebyla nabídnuta jiná pracovní pozice, pouze jsme byli vyzváni, 
abychom v termínu do 24. února předali agendu související s vý-
konem své funkce,“ popsala bývalá ředitelka ústeckého inspekto-
rátu Jana Moravcová techniku čistky.

„Následující den přijel vedoucí kanceláře ředitele Tomáš Ur-
ban oznámit mé odvolání zaměstnancům. Mnozí chtěli slyšet dů-
vody a neuvěřitelným způsobem se mě zastali. Nakonec mi bylo 
vyčteno, že jsou na mě moji bývalí podřízení moc navázáni, že to 
není pro výkon práce vhodné a je to důkazem mé špatné manažer-
ské činnosti,“ říká Moravcová a neubrání se úsměvu.
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„Ač mladá, je velice zkušená. Nikdy nešla na ruku podnika-
telským skupinám z Ústecka a Chomutovska, ať už šlo o kauzy 
Lihovaru Trmice, FVE Moldava, VTE, CZ Golf Investment nebo 
kauzu chemický průmysl. Je také výjimečně odvážná. Jinak je 
mnoho lidí v ČIŽP a ve státní správě celkově dost zbabělých, 
protože se bojí o práci,“ popisuje ji hlas z inspekce.

Ředitel Geuss má naopak v oboru ochrany životního prostředí 
vyloženě špatnou pověst. „V letech 2006–2010, kdy jsem pra-
coval na ministerstvu životního prostředí, působil jako náměstek 
na ministerstvu průmyslu. Měl se mnou a skupinou dalších lidí 
spolupracovat na přípravě strategie udržitelného rozvoje, za kte-
rou jsem zodpovídal. Celý proces ovšem blokoval, takže jsme 
se nedostali ani k cílům, ani k realizačnímu plánu,“ vzpomíná 
disident z Husákovy éry a nestor ochrany přírody Pavel Šremer.

S Erikem Geussem se setkal také při práci na balíčku Evropské 
komise o zabudování ekologických principů do veřejných zaká-
zek. „Podřízení pana náměstka nám říkali, že to nelze, že bychom 
tím kladli nepřiměřené požadavky na naše nábytkáře. Jenomže 
když jsme se obrátili na nábytkáře, přijali nás s otevřenou náručí, 
že oni takové normy už splňují, a naopak jim to poslouží proti 
nekalé čínské konkurenci,“ líčí Pavel Šremer.

Ochromit instituci

„Ne vždy jde v takových situacích hned o dosazování lidí do funk-
cí na politickou objednávku. I když i to je možné. Stačí ovšem 
na dostatečné množství pozic dosadit nové dezorientované lidi, 
a ochromíte práci instituce, v případě České inspekce životního 
prostředí tedy kontrolní činnost,“ řekl senátor Libor Michálek, 
který paralelně s děním v inspekci s obavami sledoval situa-
ci ve Státním fondu životního prostředí, který v minulosti vedl. 
I tam v roce 2015 nastaly těžko vysvětlitelné či akceptovatelné 
personální otřesy.

„Týká se to asi 190 z 500 zaměstnanců: vyhazovy, změny pla-
tových podmínek, reorganizace,“ líčí. Podle něj k tak razantní 
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změně nepřikročil ani exministr životního prostředí Pavel Drobil, 
který krom úplatkářské aféry proslul tím, že si počínal, jako by si 
rezort ochrany životního prostředí popletl s průmyslem a obcho-
dem. „Je to hrozná neúcta k práci těch lidí,“ řekl Michálek.

Nabízejí se tedy otázky, co za těmito změnami vězí a proč při-
cházejí právě nyní. Odpověď je nasnadě. Bylo by až příliš velkou 
náhodou, kdyby to vše nesouviselo se služebním zákonem, který 
vešel v platnost na začátku července 2015. Manévry na minister-
stvu životního prostředí tedy působí tak, jako by si jeho vedení 
chtělo honem honem pojistit poslušné spojence a odklidit z cesty 
nepohodlné poctivce. „Co se děje na státním fondu a na inspekci, 
není protiprávní, ale je v tom obrovská míra svévole,“ shrnul si-
tuaci v roce 2015 Michálek.

Vše kvůli služebnímu zákonu

Propuštěná ředitelka oblastní inspekce v Ústí nad Labem Jana 
Moravcová je jedním z mála lidí, kteří se celou věc nebojí ko-
mentovat otevřeně: „Na ČIŽP jsem pracovala patnáct let, z toho 
devět let řídila inspektorát, a vždycky jsem se snažila dosáhnout 
toho, aby moji lidé mohli pracovat v klidu bez nějakých politic-
kých nebo jiných tlaků. V posledních letech to bylo čím dál tím 
těžší,“ vzpomínala krátce po svém propuštění.

Svěřila se, že i ona nakrátko podlehla kouzlu hnutí ANO: 
„Od nástupu nového ředitele jsem si naivně slibovala zlepšení. 
Místo toho nastoupil manažer, který tvrdí, že se po dvou měsících 
detailně seznámil s chodem organizace a začal odvolávat a ná-
sledně propouštět lidi, kteří projevili jakýkoli nesouhlas.“ Také 
ona sama se účastnila výběrového řízení na post ředitelky České 
inspekce životního prostředí. Řada lidí – přes náměstky po minis-
tra – k ní od jara do podzimu přistupovala jako k horké kandidát-
ce. Pak se ovšem něco změnilo, objevil se dokonce i anonymní 
hanopis, a nedostala se ani do ústního kola.

Ačkoliv by k tomu měla jistě dobré důvody, Jana Moravco-
vá nebudí dojem zahořklé bývalé zaměstnankyně. Potvrzuje 
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Poznámka 11

Zásadovost a neúplatnost jako manažerské selhání
Prokazuje se, že kdo vlastní největší průmyslový holding 
v zemi a přitom ovládá Českou inspekci životního prostředí, 
může si zajistit odpustky pro své podniky. Případně může 
prostřednictvím pokut zatápět konkurenci. Tip na podobný 
případ jsme už také dostali, lidé z dotčeného podniku ale 
mají o věci zatím strach mluvit.

O tom, že ovládnutí ministerstva životního prostředí bylo 
pro Agrofert klíčové, svědčí i fakt, že se ministrem stal právě 
Richard Brabec, který se přípravy Babišova politického pro-
jektu účastnil od samého počátku. Babiš si kvůli tomu svého 
důležitého manažera s politickými zkušenostmi z ODS do-
konce už v roce 2011 stáhl z pozice ředitele Lovochemie. 
Oba už tehdy nejspíš věděli, že se pokusí pro Agrofert rezort 
životního prostředí získat.

Jana Moravcová působila jako šéfka ústeckého inspekto-
rátu devět let, za něž získala pověst nebojácné a neúplatné 
úřednice, schopné i na „divokém Severu“ odolávat politic-
kým či byznysovým tlakům. Takového člověka na inspekci 
Agrofert nemohl potřebovat.

Za zmínku stojí technika, jakou si Brabec nepohodlné šéfy 
inspektorátů proklepl. Při jednom z úvodních setkání Janu 
Moravcovou sympaticky povzbuzoval k tomu, aby dala na-
jevo své ekologické cítění, zásadovost, neúplatnost. Když to 
udělala, dostala vyhazov. Jako u všech ostatních, také u ní 
zdůvodněný „manažerským selháním“.

spíš svou pověst bojovnice. Podle jejích slov začali nový ředitel  
Geuss a jeho vedoucí kanceláře Tomáš Urban provádět změny 
v organizační struktuře ČIŽP, které se zbytkem vedení vůbec ne-
konzultují. I ona je toho mínění, že se vše rozjelo kvůli služební-
mu zákonu.
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Po naplnění jeho litery už podstatnější změny nebudou možné. 
„Když se to celé provede neodborně, vidím vysoké riziko sníže-
ní kvality činnosti celého úřadu,“ hodnotila postup ministerstva 
Jana Moravcová. Tomáš Urban, organizátor změn na inspekci, 
který dnes platí za pravou ruku Erika Geusse, byl do roku 2014 
šéfem certifikační firmy DVN, která například v roce 2012 vysta-
vila Agrofertu certifikát odolnosti vůči korupci. 

Inspekce má dle zákona „zjišťovat nedostatky, popřípadě 
škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce, 
ukládat opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, 
omezovat nebo zastavovat škodlivou činnost právnických nebo 
fyzických osob, ukládat právnickým a fyzickým osobám pokuty 
za prokázané porušení stanovených povinností v oblasti životní-
ho prostředí a provádět kontrolu uložených opatření.“ Otázka zní, 
nakolik je potenciální ochromení její činnosti pro nového ředitele 
problémem, a nakolik spíše zadáním, s nímž do úřadu nastupoval.

V souvislosti se svým jmenováním se totiž nechal slyšet, že 
hlavním cílem inspekce je podle jeho názoru zlepšování stavu 
životního prostředí, nikoliv primárně udělování sankcí: „Proto 
budu klást důraz i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta nebo 
komunikace s veřejností, a za důležitou považuji i komunikaci se 
znečišťovateli životního prostředí.“ Možná by si měl znovu pře-
číst, jak zákon vymezuje činnost instituce, kterou – manažersky – 
řídí. Je s podivem, že se Erik Geuss se svou aspirací neucházel 
o funkci spíš v oboru ekologické výchovy…

Když jsme se jej zeptali, zda se neobává, že by činnost jeho 
úřadu mohla být personálními změnami oslabena, pokoušel se 
nás ředitel Geuss konejšit: „Rozhodně ne, nic nového se neděje.“ 
Jakékoliv pochybnosti se pokoušela rozptýlit i mluvčí ČIŽP Rad-
ka Burketová. Podle jejího vyjádření je vše transparentní, protože 
výběrová řízení visela na internetu a tři noví ředitelé oblastních 
inspektorátů přicházejí přímo z inspekce.

Není přitom bez zajímavosti, že Radka Burketová do své funk-
ce v lednu tohoto roku naopak usedla bez výběrového řízení – 
podobně jako i vedoucí Geussovy kanceláře Tomáš Urban. Také 
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Burketová patří k prověřeným kádrům. Dříve pracovala jako 
mluvčí ANO a prošla i stáží u eurokomisařky Věry Jourové. 

Zapadá to do sebe. „Není možné, že by se to vše na České in-
spekci životního prostředí a Státním fondu životního prostředí 
dělo bez tichého souhlasu ministra životního prostředí Richarda 
Brabce. Po Drobilovi a Chalupovi jsem do něj vkládal naděje, 
udělal i několik velmi dobrých věcí, ale tohle je opravdové vy-
střízlivění,“ poznamenal k případu v roce 2015 senátor Libor Mi-
chálek.

Po dvou letech je jasno: čistky sloužily Agrofertu

Případ samozřejmě od počátku budil podezření, že ovládnutí Čes-
ké inspekce životního prostředí mělo sloužit zájmům Agrofertu. 
Najít konkrétní důkazy nám ale trvalo dva roky. V březnu 2017 
jsme konečně měli dva takové případy (týkající se kroměřížských 
podniků Agrofertu) v ruce a připravovali je k vydání v Deníku 
Referendum. Přinášíme je v následující kapitole. 

A právě v době práce na našem kroměřížském textu zveřejnil 
reportér Jiří Pšenička v Hospodářských novinách zprávu, která 
vykazovala podobné rysy jako „naše“ případy – obsahovala po-
dezření, že se Brabcovo ministerstvo životního prostředí zasadilo 
o čtrnáctinásobné snížení pokuty Babišově chemičce Precheza. 
Ze sedmi milionů na půl milionu korun.

Původní vysokou pokutu Precheze udělila Česká inspekce ži-
votního prostředí za havárii, která se stala na konci října 2014. 
Z Babišovy fabriky tehdy do přerovského ovzduší unikl jedovatý 
oxid siřičitý. Povolený limit 350 mikrogramů na metr krychlový 
byl překročen šestatřicetkrát.

Inspekce vzhledem k závažnosti porušení zákona rozhodla 
o udělení pokuty ve vyšším pásmu stanoveném zákonem: horní 
limit je deset milionů korun. Ministerstvo ale podniku Precheza, 
který měl v roce 2015 zisk po zdanění 624 milionů korun, snížilo 
pokutu na půl milionu. Ani tu ale firma nechce zaplatit. Jako vý-
směch působí fakt, že Precheza mimořádného zisku dosáhla díky 
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pojistce ve výši 688 milionů korun. Dostala ji náhradou za to, že 
výrobní linka po havárii rok stála mimo provoz.

Ministerstvo životního prostředí jako akvizice

Když v roce 2013 do vlády nastoupil šéf Agrofertu, jeho důleži-
tou „akvizicí“ – jak o rezortech obsazených hnutím ANO Babi-
šovi lidé dnes „žertem“ hovoří – se stalo ministerstvo životního 
prostředí. Do křesla ministra dosedl bývalý ředitel chemického 
závodu Lovochemie, dceřiné firmy Agrofertu a sesterské firmy 
Prechezy, Richard Brabec. Stalo se to bez většího odporu odborné 
i laické veřejnosti.

Richard Brabec dokonce dodnes sklízí potlesk některých ko-
mentátorů, dlouhodobě sledujících dění v oblasti životního pro-
středí. Zasazuje se přece za národní parky… To ilustruje fakt, že 
veřejná kontrola politiky životního prostředí u nás dnes prakticky 
zkolabovala. Tématu nerozumí skoro nikdo v médiích ani v par-
lamentu. Lidé se dají velmi snadno ošálit marketingem.

Ministerstvo životního prostředí přitom disponuje zásadní 
agendou s dopady na zdraví každého z nás. Jeho nástrojem jsou 
i ekonomické sankce uplatňované proti znečišťovatelům, mezi 
něž – a to nikoli v nějaké druhořadé roli – patří Andrej Babiš 
a jeho konkurenti.

Pro politickou divizi Agrofertu, hnutí ANO, bylo tedy ovlád-
nutí ministerstva stěžejním cílem. Je to rezort, v němž lze bez 
podstatné veřejné kontroly ekonomicky pomáhat vlastní firmě, 
případně škodit konkurentům. A přesně to se pod vedením Ri-
charda Brabce děje, jak podrobně ukážeme v příští kapitole. 

Spolu s Brabcem začali na ministerstvu pracovat i další lidé 
spjatí s Agrofertem nebo s hnutím ANO. Vladislav Smrž, aktuál-
ně náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezi-
národních vztahů, pracoval před svým angažmá na ministerstvu 
v Lovochemii jako personální ředitel. Náměstkyně pro řízení sek-
ce technické ochrany životního prostředí Berenika Peštová je pro 
změnu mostecká zastupitelka za hnutí ANO. 
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Státní tajemník ministerstva Jan Landa pak býval tajemníkem 
lovosického městského úřadu. Za ANO kandidoval jako nestra-
ník, ale s Babišovou politickou stranou je také spjat. V minulých 
krajských volbách se dokonce uvažovalo, že za ni bude nomino-
ván na hejtmana ústeckého kraje. Státní tajemník je přitom jme-
nován dle zákona o státní službě, jeho funkce by tak měla být 
nadstranická.

Ze sedmi lidí ve vedení ministerstva jsou čtyři nějak spojení 
s Andrejem Babišem. A konkrétně Smrž a Peštová sehráli důle-
žitou roli v „našich“ kauzách – podepisovali veškerou korespon-
denci ministerstva. Názornou ukázkou jejich práce může být upí-
rání informací, o něž žádala Babišovými provozy poškozovaná 
veřejnost dle zákona 123 (žádost o informace o životním pro-
středí). Vladislav Smrž na standardní otázku reagoval odpovědí, 
že si firma zveřejnění takových informací nepřeje, že je to její 
obchodní tajemství. 

„Dle mého v tomto konkrétním případě na ministerstvu nestan-
dardně a protiprávně rozhodli, že soukromý zájem převažuje nad 
zájmem veřejným. Podezřelé je ale i to, že odpověď podepisoval 
náměstek. Vyřizování běžných žádostí o informace do jeho agen-
dy vůbec nespadá. A je to o to podezřelejší, že jde současně o bý-
valého zaměstnance Agrofertu, který veřejnosti upírá informace 
o Agrofertu,“ okomentovala Smržův přístup bývalá ředitelka ob-
lastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí 
nad Labem Jana Moravcová.

Se svým vyhazovem z České inspekce životního prostředí bě-
hem personální čistky v roce 2015 se Jana Moravcová nesmířila 
a s Brabcovým ministerstvem se dodnes soudí. Není sama. Po-
dobně postupuje i řada jejích bývalých kolegů.

Jako paradox působí, že sám Erik Geuss, který začal obsazovat 
místa spadající pod služební zákon poddajnými lidmi, se ve své 
funkci sám dost možná ocitl v rozporu se zákonem. Alespoň ta-
kový je závěr Josefa Postráneckého, náměstka ministra vnitra pro 
státní službu, který je v dané problematice nejpovolanějším člo-
věkem v zemi. 
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Městský soud v Praze sice v březnu 2017 Brabcovo jmenování 
Geusse ředitelem posvětil, ale jak se ukázalo během řízení, soud-
ce Slavomír Novák neznal ani základní parametry zákona o stát-
ní službě. Protistrana tedy podala ve věci kasační stížnost a spor 
bude rozhodovat Nejvyšší správní soud. Nejméně do jeho verdik-
tu může Erik Geuss ještě na inspekci působit. A sloužit Agrofertu.



1. Bohumír Rada ukazuje fotku, jak ji ve své brožurce „Mýty a fakta“, která měla uvádět na pravou 
míru naše články, vydal Agrofert. Za ním je vidět, jak totéž místo vypadá v realitě. (Kapitola 1)

2. Rada je bojovník. Že Babiš lže, mu přišel říct i před úřad vlády. (Kapitola 1)



3. Pro práci v Kosteleckých uzeninách se mohli místní dřív přetrhnout. Poté, co podnik převzal Babiš, 
už o ni není zájem. (Kapitola 2)

4. Sochu Svatého Antonína z Padovy, patrona řezníků, nechal pro Kostelecké uzeniny vyrobit Jan 
Boček. Zdobila reprezentativní prostory, nové vedení ji přesunulo do kouta. (Kapitola 2)



5. Špatně placení lidé do hospody nechodí. Kostelecká hospoda Na zatáčce zavřela. Ale zdobí ji 
politická propagace Babišova hnutí. A reklama na pochybné úvěry. (Kapitola 2)

6. Jediným otevřeným podnikem je tak putyka v Hotelu Horal, který dnes slouží jako ubytovna pro 
gastarbeitry. Právě zde Babiš formálně dokončil nepřátelské převzetí Kosteleckých uzenin. (Kapitola 2)



7. Z Hustopečí je to na Pálavu coby kamenem dohodil. I zdejší pole vždy na jaře zežloutnou. (Kapitola 3)

8. Řepka a víno. Hustopečské Vinohrady Babiš prodal Znovínu. (Kapitola 3)



9. Starovice. Z bývalé šlechtitelské stanice prasat se stala ruina. (Kapitola 3)

10. Hustopečským zůstaly jako vzpomínka na zlaté časy jejich zemědělského družstva jenom pamětní 
knihy. (Kapitola 3)



11. Ubytovny zahraničních dělníků ve Vodňanech lze rozpoznat podle prádla sušeného u nich na 
šňůrách. Jedna z nejméně utěšených ubytoven se nachází přímo v areálu drůbežáren. (Kapitola 4)

12. Před drůbežárnou po pracovní směně čekávají dodávky „mafiánů“. (Kapitola 4)



13. Na dveřích ubytovny reklama na autobusové spojení, jak se sem dostat. (Kapitola 4)

14. Před ubytovnou cedulky organizace pomáhající vykořisťovaným zahraničním dělníkům. (Kapitola 4)



15. Řepka pokrývá skoro pět procent republiky. (Kapitola 5)

16. Pro Babiše je to božský byznys za veřejné peníze. Pro stát slepá ulička. (Kapitola 5)



17. A proto na něm na rozdíl od Kosteleckých uzenin vydělává. (Kapitola 5)

18. Měřínská Primagra je menším z obou Babišových závodů na zpracování řepky. (Kapitola 5)



19, 20. Pro noviny bylo 15. září 2016 tématem přijetí zákona lex Babiš. (Kapitola 8)



21, 22. Zatímco pro Babišovy noviny bylo tématem, jak to zamaskovat. (Kapitola 8)



23. Takhle Lidové noviny píší o EET. (Kapitola 8)

24. A takhle o Čapím hnízdě: rozhovorem s vydavatelem a jeho prohlášením. (Kapitola 8)



25. MF Dnes před volbami vydala text vysvětlující, že kdyby náhodou nedopadly, nic se neděje. 
(Kapitola 8)

26. Ale hned v pondělí se všem velmi ulevilo. (Kapitola 8)



27. Masokombinát Kmotr, v pozadí silo Navosu, mezi nimi ulice Bílanská a Čelakovského.  
Jejich obyvatelé už žijí ve státě řízeném jako Babišova firma. (Kapitola 10)

28. I zde zdobí zeď zapomenuté heslo z předloňských voleb, které tu působí jako čím dál horší vtip. 
(Kapitola 10)



29. Sousedství sila ničí lidem v ulici Čelakovského život. (Kapitola 10)

30. Jeden z autorů knihy snadno splynul s přiléhavou výzdobou Babišova podniku. (Kapitola 10)



31. Zatímco Richard Brabec nevynechá jedinou příležitost vyfotit se někde se zvířátky  
(zde s vydrou)... (Kapitola 9)

32. ...Jana Moravcová a řada jejích kolegů se s ministerstvem soudí pro neplatnost výpovědí. 
Zásadoví inspektoři se Agrofertu nehodili. (Kapitola 9)
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Reportáž z Kroměříže ukazuje, jak tu podniky Agrofertu za asi-
stence ministerstva životního prostředí obcházejí zákony a ničí 
zdraví i kvalitu života místním lidem. „Hnutí Agrofert“ tu jde 
na ruku i za ně zvolený starosta. 

Sotva vystoupíme z auta, udeří nás do nosu protivný, nasládle 
štiplavý zápach zemědělské produkce – není to hnůj, ale něco 
na způsob siláže či granulí pro zvířata. Je pátek podvečer. V Če-
lakovského ulici v Kroměříži nás kromě pronikavého pachu vítá 
transparent „Ano, bude líp“ s tvářemi starosty Jaroslava Němce, 
poslance Radka Vondráčka a samozřejmě Andreje Babiše. Do-
choval se tu z komunálních voleb v roce 2014. Visí na zdi jedno-
ho ze zdejších Babišových podniků a s postupujícím časem musí 
místním obyvatelům připadat jako čím dál horší vtip.

Parkujeme před jedním z řady malých rodinných domků. „Asi 
stojíme na vašem místě…,“ omlouváme se majitelce, která při-
chází, zatímco se hrabeme z vozu. „To sice jo, ale mně to nevadí,“ 
odpovídá vstřícně. „Koho hledáte?“ ptá se. 

Představujeme se a říkáme, že nás zajímá, jak se tady lidem 
žije. Uzoučká ulice má domy pouze po jedné straně. Tu protěj-
ší tvoří monumentální provoz důležité zemědělské firmy Navos 
z holdingu ministra financí Andreje Babiše.

Přijeli jsme sem prověřit informace, že podnik, jemuž vévo-
dí ohromné betonové silo, tyčící se naproti malým rodinným 
domkům jako mrakodrap, porušuje zákon o ochraně ovzduší 

10 
Strach a smrad v Kroměříži.  
Ve stínu Kmotra z Agrofertu

10 Strach a smrad v Kroměříži. Ve stínu Kmotra z Agrofertu
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a obtěžuje místní prachem, zápachem, hlukem a otřesy, kvůli 
nimž jim praskají domy. „Ano, je to pravda. Ráda vám o tom po-
vykládám. Pojďte dál,“ říká žena a energickým gestem nás zve 
k sobě do domu. 

Usadí nás na velkou sedačku a postaví na čaj. Když vysvětlíme 
podrobněji, oč se nám jedná, hbitě svolává telefonem další lidi 
ze sousedství. Během pár minut jich dorazí pět. Jeden po druhém 
dosedají na gauč vedle nás. Vypadá to trochu jako scéna ze seriálu 
Přátelé. 

Špatnými zkušenostmi s Navosem doslova překypují. Následu-
je asi hodina, během níž jeden přes druhého vykládají, jak se žije 
v místě, v němž se už začal „stát řídit jako firma“. 

Nejprve všichni souhlasí s pořizováním záznamu svého poví-
dání. Před rozloučením ale apelují, aby se jejich jména neobjevila 
v novinách. Nejsme překvapeni. Je to požadavek takřka každého, 
kdo s námi během více než dvou let našeho „psaní o Babišovi“ 
mluvil. 

Každému je přece jasné, že si to Babiš na úřadech 
pohlídá

Posloucháme líčení o životě ve stínu Navosu. „Stačí nechat auto 
před domem dva dny, a je pokryté prachem. Můžete s ním rovnou 
do myčky. Vyprané prádlo venku prostě sušit nejde. Prach špiní 
vodu v bazénu, ulpívá na zahradním nábytku, máme ho i doma 
v peřinách, všude,“ popisují jednu část problému, aniž by si něk-
do vzpomněl postěžovat, co takový prach asi může dělat se zdra-
vím jejich dětí či jejich vlastním. 

„Denně tady projedou desítky těžkých nákladních aut nebo 
traktorů. Většina překračuje rychlost, takže se nám otřásají bará-
ky,“ pokračují ve stížnostech. Každý z nich má v domě od neustá-
lých otřesů nějakou puklinu ve zdi. 

„Dříve to tu jezdilo jen o žních, tak čtrnáct dní v roce. Člověk 
mohl třeba v tu dobu zmizet na dovolenou a nevadilo to. Dnes 
jezdí celý rok. Ve dne v noci. Hučí tady auta i silo. O žních tady 



138

stojí řada naložených náklaďáků a traktorů po celé délce ulice. 
Nevypínají motor, takže nám výfukové plyny čadí do oken. Vr-
cholem všeho je, že my tu v naší ulici máme šest týdnů zákaz par-
kování. A že by si tady děti hrály na ulici? Neexistuje,“ pokračují 
jeden přes druhého.

Na neustálý zápach si už vesměs zvykli, a tak jen rezignovaně 
mávají rukou. Přesto se ještě čas od času dokážou rozčílit. Třeba 
když je ze sila zasypou jako sníh plevy z kukuřice či jiného obilí. 
To si natočili na video a umístili na YouTube. Přitom to tady pů-
vodně muselo být velmi příjemné místo k žití. Poloha na okraji 
města mu dodává mile vesnický charakter a přilehlé Medkovy ryb-
níky – významný krajinný prvek podléhající zákonné ochraně – 
bývaly oblíbenou rekreační oblastí. 

Ústrkům ze strany Navosu se tu lidé snažili bránit. Před časem 
sepsali petici, po níž prý závod ustoupil alespoň od nepřetržité-
ho provozu. Jinak se ale prakticky nic nemění. Kontrolní měření 
z hygieny či zdravotnického ústavu bývají hlášena dopředu, takže 
vycházejí dobře, jelikož firma na chvilku vypne provoz. Anebo 
se neprošetří – měření krajské hygienické stanice z roku 2013 
ukázala překročení hlukového limitu o 8,8 decibelu, což zname-
ná takřka dvojnásobný hluk, nežli je přípustné, tedy hodně. Ale 
k ničemu to nevedlo.

Ptáme se, čím si vysvětlují, že se jim nepodařilo prosadit pod-
statnější omezení provozu Navosu. Dívají se na nás, jako bychom 
spadli z višně. „Vždyť to patří Babišovi. Je přece jasné, že si to 
na úřadech pohlídá,“ říkají. 

Navos tu navíc z Babišova holdingu není sám. V areálu síd-
lí i Afeed, celorepublikově proslavený Babišovými dluhopisy. 
V Čelakovského ulici a přilehlém okolí ho ale lidé znají kvůli 
specifickému puchu, který vzniká při jeho výrobě krmiv pro pra-
sata.

Jsou tu samozřejmě i jiné než Babišovy podniky – a na vrub 
lidí, kteří Kroměříž řídili v minulosti, jistě padá, že takovýto roz-
voj zátěžového průmyslu dovolili v těsném sousedství lidských 
sídel. To ale nic nemění na tom, že tu dnes lidem ničí životy firmy 
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ministra financí a českého superoligarchy Andreje Babiše. Kromě 
Afeedu a Navosu se jedná také o masokombinát s přiléhavým ná-
zvem Kmotr, stojící na dohled od Čelakovského ulice – ten místní 
obtěžuje emisemi z udíren salámů. 

Zde se dostáváme k tomu, co je na celém případu nejpodstat-
nější. Babišovy podniky tu porušují zákon o ochraně ovzduší 
za benevolentní asistence ministerstva životního prostředí a dal-
ších úřadů. Kmotr ani Navos ke svému provozu totiž nemají plat-
né povolení. Jak je to možné? 

Když se člověk z Lovochemie stane ministrem 
životního prostředí...

V obou případech, u Navosu i u Kmotra, se jedná o totožný scé-
nář, v němž se Agrofert spoléhá na to, že činnosti úřadů dohlížejí-
cích na ochranu životního prostředí mnoho lidí nerozumí a skoro 
nikdo není ochoten se jí zabývat, natož se v ní pouštět do kon-
frontace. Do 1. září 2013 si měly oba podniky dle zákona o ochra-
ně ovzduší z roku 2012 vyřídit povolení k provozu. Neudělaly to. 

Zákon o ochraně ovzduší rozlišuje zdroje znečištění na vy-
jmenované a nevyjmenované – zjednodušeně řečeno ty větší 
a ty menší. Parametry vyjmenovaných zdrojů upravuje vyhláška 
a pochopitelně pak podléhají přísnější kontrole. Názorný příklad 
poskytuje právě masokombinát Kmotr. Udírenské provozy podle 
vyhlášky spadají mezi vyjmenované zdroje od denní projektova-
né provozní kapacity tisíc kilogramů. To je hluboko pod úhrnnou 
projektovanou kapacitou Kmotra. 

Vyjdeme-li z čísel dostupných v pachové studii vypracované 
pro závod firmou Odour, dospějeme k více než třinácti tunám 
denně. Ve skutečnosti to ale bude o dost víc. Zákonem stanove-
nou mezní hranici Babišův masokombinát ale každopádně přesa-
huje několikanásobně.

Přesto se Kmotr ani Navos pravidly stanovenými pro vyjme-
nované zdroje neřídí. V případě Navosu se to stalo tak, že mu in-
spekce životního prostředí vyměřila pokutu, kterou ministerstvo 
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životního prostředí zrušilo s argumentem, že je nedostatečně 
prokázaná, a tím celý případ uzavřelo. V současnosti se dokonce 
vymlouvá na Krajský úřad ve Zlíně. Standardní by přitom bylo 
vrátit věc k opětovnému projednání. 

V případě Kmotra pak klička spočívá v tom, že se jeho výroba 
skládá ze sedmnácti samostatných udíren – z nichž žádná pro-
jektovanou kapacitu tisíc kilogramů nepřekračuje. A podle ničím 
nezdůvodněného tvrzení Agrofertu se udírny nemají sčítat.

Je až kouzelné, jak argumentaci Babišova koncernu přejímá 
ministerstvo životního prostředí. Brabcova mluvčí píše: „Obecně 
platí, že v obdobných případech by mělo být použito sčítací pravi-
dlo, ovšem s ohledem na konkrétní technické řešení konkrétního 
provozu. Upozornili jsme, že může nastat situace, kdy provozo-
vatel odůvodní, že technické řešení vylučuje uplatnění sčítacího 
pravidla. Nechali jsme na ČIŽP, aby v komunikaci s provozova-
telem dokončila kontrolní šetření v souladu s naším odborným 
názorem.“ Jinak řečeno: nechali jsme inspekci, aby vyhověla na-
šemu „odbornému názoru“, že má vyjít Agrofertu vstříc.

Zní to jako absurdita? Jistě, je to stejné jako přidělat k automo-
bilu sedmnáct výfuků a trvat na tom, že se emise budou počítat pro 
každý z nich zvlášť. Ministerstvo životního prostředí ovšem trik 
Kmotra přikrylo. Jak je to možné? Jak jsme popsali v předcházející 
kapitole, velice snadno: správní řízení tu vedou lidé z Agrofertu. 

Ve svém stanovisku, proč Kmotra nezařadit mezi vyjmenova-
né zdroje, ministerstvo dokonce píše, že by na něj „nemělo být 
pohlíženo jako na standardní provoz bez povolení s úmyslem 
vyhnout se plnění zákonných povinností“. Odvolává se přitom 
na vyjádření výrobce udíren, firmu Vemag. 

Pomiňme, že ministerstvo se nemá řídit tím, co říkají výrob-
ci technologií. Metodický pokyn toho samého ministerstva totiž 
k takovým případům jasně říká: sčítat. Není vůbec o čem mluvit. 
Co je zde vydáváno za důvody, jsou ve skutečnosti jen záminky 
a slovíčkaření. 

To stvrzuje i odpověď mluvčí ministerstva Roubíčkové: „Zá-
věr stanoviska MŽP tak vyjadřuje pouze a jenom přesvědčení, že 
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postup provozovatele zařízení nevykazoval známky vyhýbání se 
plnění zákonných povinností,“ napsala. Je to ale „přesvědčení“ 
bez jakéhokoli věcného základu, odporující faktům. Kmotr i Na-
vos se totiž evidentně plnění svých zákonných povinností svévol-
ně vyhýbají. Ministerstvo nad tím mhouří oči, protože „je řízeno 
jako firma“ patřící do Babišova holdingu. 

Právě kvůli takovýmto machinacím dnes funguje Kmotr, jako 
by nebyl tím, čím je, tedy průmyslovým závodem, ale pouhopou-
hým zahradním grilem. Za standardních okolností, tedy pokud by 
jej nekrylo ministerstvo životního prostředí, by mu – a stejně tak 
i Navosu – za obcházení zákona hrozila až desetimilionová poku-
ta, ba dokonce i zastavení provozu až do doby zjednání nápravy. 
Jak jsme již uvedli, Navos dokonce pokutu původně dostal, byť 
vzhledem k závažnosti deliktů jen symbolicky nízkých tři sta ti-
síc korun (strop je deset milionů). Ale na ministerstvu životního 
prostředí se i tak postarali o to, aby ji nemusel platit.  

My jsme Agrofert, polostátní správa

Člověka samozřejmě napadne, proč se svých občanů ve stínu Na-
vosu, Afeedu a Kmotra nezastane město Kroměříž. A tak jsme se 
to vydali zjistit. Starosta Kroměříže Jaroslav Němec, jedna ze tří 
tváří visících na transparentu v ulici Čelakovského, byl zvolen 
za hnutí ANO jako naděje na změnu k lepšímu ve městě, kterému 
dlouho a špatně vládla koalice ODS a ČSSD.

Starosta Němec ale do případu Kmotra vstoupil způsobem, kte-
rý velmi dobře ilustruje, jak si Andrej Babiš představuje řízení 
státu jako firmy. Masokombinát Kmotr totiž vloni ohlásil záměr 
rozšířit výrobu. Zlínský krajský úřad proto vypsal lhůtu, v níž se 
mohly dotčené instituce vyjádřit, zda požadují projednání vlivu 
ohlášeného záměru na životní prostředí – proceduru známou též 
pod anglickou zkratkou EIA.

A 16. června 2016, tedy v posledním řádném termínu, město 
Kroměříž krajskému úřadu Zlínského kraje skutečně zaslalo po-
žadavek, aby se EIA konala. Odůvodnilo to častými stížnostmi 
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obyvatel ulic Čelakovského a Bílanská na zápach a kumulaci dal-
ších emisí znečisťujících látek v ovzduší. 

Avšak o šest dní později, 22. června 2016, tedy po stanove-
ném termínu, město svůj požadavek na EIA stáhlo. Co se mezi-
tím stalo, to jsme zjišťovali přímo u starosty Jaroslava Němce. 
Také starosta nejprve svaloval vinu na krajský úřad. Když jsme 
ho nakonec konfrontovali s oběma pospolu mimořádně bizarně 
působícími dokumenty, bylo vidět, že ztratil glanc. 

Zodpovědnost svalil na vedoucí odboru životního prostředí 
Boženu Ševčíkovou. S vážnou tváří se vymlouval, že odbor ži-
votního prostředí, který jménem své vedoucí oba dokumenty po-
depsal, nemá s městem nic společného a on coby starosta za něj 
neodpovídá. Následně nás i naši kolegyni dokumentaristku ze své 
kanceláře zdvořile vyhodil. 

Vydali jsme se tedy za vedoucí odboru životního prostředí 
města Boženou Ševčíkovou. Když jsme jí řekli, proč přichází-
me, roztřásly se jí ruce i hlas. Slíbila, že pošle odpověď mailem 
do týdne, a to skutečně učinila. Zní takto: „Vyjádření obdržíte 
příští týden – náš pan starosta si přeje, aby veškeré výstupy pro 
média mu byla dána k odsouhlasení.“ Tak aspoň že rozhodnutí 
mohla úřednice Ševčíková vydat sama „bez jeho vědomí“.

Kdo přiměl město změnit názor, můžeme jen hádat. Každopád-
ně disponujeme důkazem, že Božena Ševčíková na přímý dotaz 
místních občanů odpověděla, že na zastavení EIA „byly tlaky“. 
Krajský úřad vyšel nestandardní obrátce Kroměříže ochotně 
vstříc, protože odbor životního prostředí tu vede proslulý přítel 
průmyslu Alan Urc. 

Není tak ani divu, že ředitelka masny Kmotr Iveta Matisová se 
v takových podmínkách cítí pevná v kramflecích. A to natolik, že 
neváhala zastrašovat místní občany. S vědomím, že má v zádech 
starostu i Agrofertem ovládnuté orgány státní správy, lidem, kteří 
se dožadovali dodržování zákona, řekla doslova: „My jsme Agro-
fert. My nejsme obyčejná firma. My jsme dnes taková polostátní 
správa. A vy to dobře víte.“
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Brabcovo ministerstvo životního prostředí:  
ještě horší než za vlády ODS

Jana Moravcová, bývalá vedoucí oblastního inspektorátu životní-
ho prostředí v Ústeckém kraji, jedna z řady poctivých odborníků 
vyhozených Babišovými lidmi údajně pro „manažerská selhání“, 
ke kroměřížským případům říká: „Za devět let v pozici ředitelky 
jsem se setkala s tlaky od vysoce postavených politiků nebo úřed-
níků, kteří šli na ruku soukromé sféře. Nikdy jsem ale neviděla 
nic tak okatého jako v případě kauzy Kmotra a Navosu.“ 

Situace, kterou na ministerstvu životního prostředí vytvořili lidé 
Agrofertu, je podle Moravcové ještě podstatně horší než za časů 
ministrů Drobila a Chalupy z ODS: „Rozdíl oproti době, kdy byla 
na ministerstvu ODS, je zejména v tom, že tehdy ti lidé nebyli fyzic-
ky ve státní správě. Dnes bývalí zaměstnanci Agrofertu píšou stano-
viska k provozům Agrofertu,“ říká s tím, že dříve jí osobně na obra-
nu zákonnosti vždy stačilo prostě pohrozit medializací kauzy.

K oběma kroměřížským kauzám Jana Moravcová uvedla: 
„Kmotr i Navos mají být zcela jasně ve vyjmenovaných zdrojích. 
Všechny podmínky splňují. Viděla jsem provozy, kde se zakry-
továvaly celé haly, aby se svedly do jednoho výduchu. A tady se 
odvolávají na výrobce udíren, že prý to nejde.“ Také sama mluvčí 
ministerstva Roubíčková ve své odpovědi, kterou zaslala Deníku 
Referendum, svůj úřad usvědčuje z porušování norem: „Sčítají se 
zdroje, jejichž emise lze svést do jednoho komína, typicky jsou-
-li umístěny v jednom stavebním objektu, a pro určení emisí se 
používá obecný emisní limit.“

Ministerstvo životního prostředí je pro „hnutí Agrofert“ – jak 
se vtipně přeřekl kroměřížský starosta – klíčovou institucí. Po-
dobných případů jako v Kroměříži může být po České republice 
spousta. Na další z nich, případ čtrnáctinásobného snížení pokuty 
podniku Precheza, upozornil kolega Jiří Pšenička v Hospodář-
ských novinách, což popisujeme v předchozí kapitole.

Dotčená veřejnost i úředníci zavlečení do pochybných proce-
sů jsou však dle našich bohatých zkušeností zpravidla vystrašení 
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natolik, že o svých zážitcích a poznatcích chtějí jen zřídkakdy 
mluvit. Trvalo nám dlouhé dva roky, než jsme se dostali k dosta-
tečně průkazným příkladům toho, jak Agrofert zneužívá inspekci 
životního prostředí.

Babišovo ANO vědělo od počátku, že je politickým orgánem 
Agrofertu, a tak věnuje úzkostlivou péči sebeprezentaci. Koupilo 
si Mafru, najalo špičkové experty na propagandu a marketing. Po-
kud by zde fungovala veřejná komunikace, která Babišovu propa-
gandu propíchne, Richard Brabec by byl znám jako ministr, který 
umožňuje ochromovat státní správu ve prospěch svého bývalého 
šéfa ve firmě a současného šéfa ve straně. Neměl by nejmenší 
nárok získat pověst „osvícence“, který konečně přišel chránit ná-
rodní parky; ostatně jím uhájený zákon je sotva průměrný.

Obelhávat veřejnost a ovládat státní instituce ve svém osob-
ním zájmu: to má Andrej Babiš na mysli, když říká, že bude „řídit 
stát jako firmu“. V kroměřížských ulicích Čelakovského a Bílan-
ské se každý může přesvědčit, co tím myslí: řídit stát jako svou 
vlastní firmu, ke svému vlastnímu prospěchu.
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Způsob, jakým berní úřad pod vedením Babišových lidí vymáhá 
daně i za cenu likvidace slušných živnostníků, ostře kontrastuje 
s tím, jak šikovně si sám Babiš vždy počínal ve snaze platit daně 
jen minimální, anebo raději vůbec žádné.

„Tak vy jste ještě neslyšeli o daňovém džihádu a daňovém 
kombajnu? A to píšete knížku o Babišovi? To se teda divím...“ 
pozvedne nad námi obočí mladý elegantní muž. Sedíme s ním 
a s jeho společníkem u okna s krásnou vyhlídkou na Prahu v nóbl 
restauraci, do níž nás pozval. Navzdory nevysokému věku je to 
zámožný podnikatel, který se rychle vypracoval svými technolo-
gickými patenty, o něž má zájem prvotřídní zahraniční klientela. 
Díky společné známosti svolil ke schůzce a k tomu, že nám popí-
še šikanu berňáků. 

Začne líčit příběhy zničených firem a životů lidí, které osobně 
zná či znal. Mezi tragédiemi, o nichž vypráví, je i jedna sebe-
vražda. Na mobilu nám ukáže printscreen se zhola neuvěřitelnou 
desetimístnou sumou – jednou miliardou korun –, kterou mu úřa-
dy zablokovaly na účtu kvůli podle něj smyšlenému provinění. 
„Naše firma si může dovolit zaplatit dvacetimilionovou pokutu 
a pak se o ni soudit, ale kolik je tady takových lidí? A kolik je tady 
těch, pro něž to znamená konec?“ říká. 

Už nás vůbec nepřekvapuje, že nechce ani slyšet o zveřejnění 
svého jména. „Na to zapomeňte, tahle schůzka se vůbec neko-
nala. Pokud vím, bohatí lidé nikdy nebyli dvakrát stateční. Naše 

11
Babišovo sorry jako: pro vás daňový 

kombajn, pro mě úniky a klid

11 Babišovo sorry jako: pro vás daňový kombajn, pro mě úniky a klid
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úloha je jiná,“ uculuje se. „Když se domluvíme, přivedu vás k li-
dem, kteří vám všechno povykládají,“ říká. 

Po několika týdnech se ale ukáže, že nikdo z poškozených lidí, 
a to ani z těch, kteří právě přičiněním českého státu přicházejí 
o firmy, v nichž nechali poslední čtvrtstoletí svého života, s námi 
mluvit nechce. Všichni mají strach. Tak se nakonec setkáváme 
alespoň s člověkem, který mezi poškozené sám nepatří, ale řadu 
z nich zastupuje a nebojí se nové Babišovy metody při výběru 
daní kritizovat veřejně, s daňovým poradcem Tomášem Goláňem. 

Daňový kombajn: všechno posekat a pak vymlátit,  
co se dá

Než za ním vyrazíme, hledíme se o daňovém „kombajnu“ či 
„džihádu“ poučit. Není to úplně snadné, protože články vydané 
v českých denících, které by obsahovaly aspoň jeden z obou ter-
mínů, by bylo možno spočítat na prstech jedné ruky. Jeden vyšel 
v Deníku, jeden v Hospodářských novinách. Dalších pár článků 
lze dohledat hlavně ve specializovaných ekonomických týdení-
cích. Vzhledem k závažnosti tématu je až neuvěřitelné, že je před 
veřejností prakticky skryto. Na druhou stranu určitou logiku to 
má. Problém je složitý a není snadné ho srozumitelně vyložit. 
Pokusíme se o to.

Metodický pokyn známý pod přezdívkou „Kombajn“ vydal 
šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Do funkce 
generálního ředitele jej jmenoval Andrej Babiš v říjnu 2014. Tis-
ková zpráva ministerstva financí k tomu tehdy citovala Babišův 
výrok: „Martin Janeček se specializoval na daňové podvody ze-
jména v oblasti DPH a boj proti praní špinavých peněz. V tomto 
boji bude pokračovat i ve své nové funkci.“ Text tiskové zprávy 
představující Janečka končí větou výmluvného znění: „Ve Fi-
nanční správě pracuje od roku 2003, do letošního roku působil 
na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, kde se zabýval vytváře-
ním systému pro boj proti karuselovým podvodům prostřednic-
tvím zajišťování majetku.“
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Takzvané karuselové podvody spočívají ve zneužití daně z při-
dané hodnoty. Podvodník vykáže fiktivní přeshraniční obchod 
v rámci Evropské unie – obvykle s vysoce lukrativním, avšak ne-
příliš objemným zbožím, například s čipy. Následně vyinkasuje 
od státu platbu za DPH. Vývoz v rámci EU je od ní totiž osvobo-
zen. Fiktivní zboží lze takto točit stále dokola, proto se používá 
termín „karusel“ čili kolotoč. Vypadá to jako hloupost, ale je to 
účinný podvod, na němž státy v EU přicházely o miliardy.

V roce 2008 odhadovala britská veřejnoprávní televizní stani-
ce BBC celkový objem ztrát evropských zemí na karuselových 
podvodech na dvojnásobek celkového rozpočtu Evropské unie 
čili závratnou sumu. Jednou z nejpostiženějších zemí byla právě 
Velká Británie. Už tehdy, před deseti patnácti lety, evropské země 
samozřejmě zkoušely v boji proti karuselovým podvodům s DPH 
různá opatření. 

A stejně dlouho jsou známé zkušenosti s tím, co funguje, a co 
nikoli. V roce 2007 se ve zprávě Stopping the carousel: missing 
trader fraud in the EU, vypracované pro britskou Sněmovnu lor-
dů, píše: „V současnosti přijímaná opatření, která se týkají všech 
obchodníků s telekomunikacemi a počítači, budí dojem, jako by 
celé odvětví neslo vinu, a tak se s poctivými obchodníky zachází 
jako se zločinci. Plošná opatření přitom nejsou účinná v postiho-
vání jedinců, zapojených v podvodech.“

Česká republika ale právě pod vedením Andreje Babiše a Mar-
tina Janečka taková celoplošná opatření zavedla, a to nikoli pouze 
pro určitá konkrétní odvětví, v nichž se karuselové podvody ty-
picky provádějí, a nikoli pouze pro přeshraniční obchody, ale pro 
úplně všechny podnikatele a všechny jejich obchody – celoplošně. 

Nová opatření začala od loňského roku komplikovat život 
všem plátcům DPH. Spočívají v podávání pravidelných kont-
rolních hlášení, v přenesení povinnosti platit DPH z dodavatele 
na odběratele a zejména v nově široce využívané pravomoci vy-
dávat zajišťovací příkazy na majetek firmy. 

Sousloví „zajišťovací příkazy na majetek firmy“ zní jako re-
likt z časů znárodňování a v praxi to skutečně může mít dosti 
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podobné parametry. Daňový poradce a advokát Ondřej Moravec 
systém popisuje v článku Zajišťovací příkaz: Nástroj efektivního 
výběru daní, nebo zbraň hromadného ničení? na webu Peníze.cz: 
„Zajišťovací příkaz slouží správci daně k zajištění výběru daně, 
která ještě není splatná, případně která ještě není vyměřena, ale 
správce daně se domnívá, že vyměřena bude, a obává se důvodně, 
že plátce ji nebude moct nebo nebude chtít zaplatit. Plátce daně 
je povinný částku, kterou správce daně stanoví, složit do tří dnů. 
V některých případech je ale lhůta k zaplacení ještě kratší. Vý-
jimkou není ani exekuční postižení účtů daňového subjektu dřív, 
než mu je zajišťovací příkaz vůbec doručen. Proti zajišťovacímu 
příkazu je sice možné se odvolat, odvolání ale nemá odkladný 
účinek a na povinnosti zaplatit požadovanou částku nic nemění.“

V roce 2015 Finanční správa vydala 1605 zajišťovacích příkazů, 
v roce 2016 jich byl podobný počet, 1561. Co to pro postižené firmy 
znamená, popisuje advokát a daňový poradce Moravec v citovaném 
článku takto: „Důsledky by bylo jistě snadné domyslet – ale není 
třeba. Tyto důsledky už reálně existují a můžeme popsat osudy mno-
ha firem, na které zajišťovací příkaz dopadl. Podnikatelská činnost 
společnosti je okamžitě ochromena, zablokování účtů znemožňuje 
plnění obchodních závazků. Společnost musí přinejmenším dočas-
ně přerušit činnost, protože když například vybere zálohu od zá-
kazníka, peníze jsou okamžitě exekučně postiženy a nemůžou být 
použité k původně zamýšlenému účelu. Následuje propuštění všech 
zaměstnanců, kteří jednak nemají co dělat a jednak je není z čeho 
platit. Zásadně ztížena je i pokračující daňová kontrola. Společnost 
už nemá zaměstnance (účetní), kteří umějí informace, které správce 
daně po daňovém subjektu požaduje. Advokáta ani daňového po-
radce není z čeho zaplatit. V takové konstelaci se firma může jen 
velmi obtížně při daňové kontrole ubránit. Správce daně s uspoko-
jením konstatuje, že měl zase jednou pravdu a že daň byla doměře-
na přesně tak, jak předpokládal. Na soudní přezkoumání správnosti 
jeho rozhodnutí nejsou peníze a ani energie. Opona padá…“

Když se scházíme s Tomášem Goláněm, ptáme se ho samozřej-
mě ze všeho nejdřív na to, proč Babišův generální ředitel Janeček 
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novou metodiku nazval Kombajn. „To je přeci jasné, znamená 
to: všechno posekat a pak vymlátit, co se dá,“ říká. Tvrdí také, 
že změna přístupu úředníků Finanční správy souvisí se změnou 
jejich odměňování. „Mají prémie za dodatečně vyměřené daně. 
A i když potom prohrají u soudu, nemusejí to vracet,“ popisuje 
metodu jak převzatou z nějaké orientální despocie, v níž se drá-
bové odměňují dle vybraných pokut.

Babiš káže vodu, ale pije víno

Na Tomáši Goláňovi je při našem setkání od první chvíle znát, jak 
moc mu vadí, že je Babišův daňový džihád výstavní aplikací po-
řekadla o pokrytci, který káže vodu, ale pije víno. Pro příklad ne-
jde nikam daleko a shrnuje známou kauzu Babišových dluhopisů. 

Babiš využil mezery v zákoně a vydal dluhopisy, které si sám 
(jako fyzická osoba) nakoupil. Jelikož se z příjmu z dluhopisů 
neplatí daně, on sám ušetří na daních 13,5 milionu ročně a stejně 
tak ušetří na daních Agrofert, protože se mu o hodnotu vydaných 
dluhopisů snižuje základ daně. Celkem se do roku 2022 jedná 
o 150 milionů korun. Podle Goláně jde o daňový únik s možnou, 
ba i pravděpodobnou trestní odpovědností Andreje Babiše hned 
v několika rovinách.

Nejedná se ale o jediný příklad. Jako další Babišův daňový trik 
Goláň uvádí firmu Afeed, kterou dobře znají v Kroměříži jako 
zdroj mimořádného puchu, vznikajícího při výrobě krmných 
směsí pro prasata. Ten se Babišovi hodí, aby mohl zdroje znečiš-
tění rozdělit mezi dvě různé firmy, Afeed a Navos. Vinou mezery 
v zákoně se totiž plnění norem počítá pro každou zvlášť. 

Goláň ale popisuje ještě jiný užitek, který z Afeedu Babiš měl. 
„Byla to prázdná společnost, ležela čtyři roky ladem. Čekal, až 
uplyne pětileté období, po němž je prodej osvobozen od daně. Rok 
předtím vytrhal ze svých společností ZZN Pomoraví a Navos ma-
jetky, sloučil je s Afeedem, aby ho mohl prodat za čtyřiapadesát 
milionů. Vidíte, jak je sofistikovaný? Neudělá úplně čistý podvod, 
neprodá za čtyřiapadesát milionů prázdnou společnost,“ líčí Goláň.
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Člověku, který by nedokázal vymyslet karuselový podvod, 
natožpak legální fígle současného ministra financí, nad takovým 
manévrem zůstává rozum stát, a tak si ho necháváme znovu vy-
světlit: „No prostě odštěpí ze společností, které už jednou Ag-
rofert koupil, majetek, a nacpe si ho do Afeedu, který vlastní on 
sám osobně. No a pak takto od daně osvobozené akcie prodá za  
54 milionů Agrofertu. De facto tedy Agrofert poškodí dvakrát. 
Poprvé mu majetek ukradne a podruhé mu ho prodá,“ říká Goláň.

To přece nemůže být legální, přesunout si jen tak majetky 
z Agrofertu do Afeedu, řeknete si, ale daňový poradce vás vyvede 
z omylu: „To je úplně v pohodě, je to legální způsob. Provede to 
na základě zákona o přeměnách. Z dceřiných společností odštěpí 
majetek. A pak ho prostě přilepí jinam, říká se tomu odštěpení  
sloučením. Tak má Afeed najednou nějakou hodnotu, a lze ho tu-
díž prodat zpátky Agrofertu. Tím dostane čisté peníze osvoboze-
né od daně. Z Agrofertu by je nedostal. Kdyby chtěl z Agrofertu 
dostat peníze ve formě dividend, dá z toho patnáct procent státu. 
Ale on státu nechce dát ani korunu, že jo,“ vysvětluje Tomáš Go-
láň a podotýká, že je to jen jeden z řady příkladů technik, kterými 
se Babiš vyhnul placení poctivé daně.

Není tedy divu, proč Goláně tak dráždí, když vidí, jak pytlák 
jménem Andrej Babiš, kterého jsme udělali hajným v pošetilé 
naději, že v lese zavede pořádek, vykládá, jak „všetci kradnú“ 
a jak si na ně musíme došlápnout. „Zrovna teď řeším případ pána, 
kterému táhne na osmdesát, nikdy neukradl ani korunu, všechno 
měl vždycky v nejlepším pořádku a finančák ho připravil úplně 
o všechno,“ říká.

„Mají to chytře vymyšlené. Oběti se bojí  
anebo stydí mluvit.“

„Jestli to chcete do knížky, musíte to napsat beze jmen. Na sta-
rého pána je toho moc a nedokážu ho přemluvit, aby s vámi teď 
mluvil,“ poznamená Goláň v průběhu líčení, což nám zopakuje 
i s odstupem dvou týdnů. Tak se smiřujeme s tím, že i v tomto 
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příběhu zůstane totožnost oběti skryta, byť je nám známa. Jedná 
se o zvlášť strašlivou aplikaci daňového kombajnu, jehož základ-
ní techniky jsme popsali výše v citacích Goláňova kolegy Ondře-
je Moravce. 

Dozvídáme se, že „starý pán“ celý život obchodoval s kůže-
mi. Začal ještě za Husákova režimu v obuvnickém závodě Svit 
a od roku 1991 má vlastní kožedělný podnik. „Někdy v roce 
2013 nebo 2014 mu jeden jeho dodavatel doporučil nějaké firmy, 
od kterých začal odebírat kůže. Zjistilo se, že dané firmy neod-
váděly DPH a finančák to hodil na „starého pána“. Odůvodnili to 
tím, že dodávky kůží vůbec reálně neproběhly,“ popisuje Tomáš 
Goláň případ, který má čerstvě na stole.

Pokračování odpovídá modelu Janečkova daňového kombaj-
nu: „Dali jim zajišťovací příkaz na 16,5 milionu korun. Přitom 
mají nemovitost za třicet milionů, takže stačilo dát zástavní práva 
na ni. Ale ono jim to nestačilo, zabavili jim auta i všechny finan ční 
prostředky. I to jim bylo málo, takže za měsíc provedli domovní 
prohlídku a zablokovali všechny účty na všech jeho firmách, ni-
koliv jenom na té, která obchodovala s podvodníky. Zablokovali 
jim celkem 82,5 milionu. Všechno mu zabavili a v podstatě ho 
paralyzovali, takže se nemůže bránit, protože mu nenechali žád-
né peníze,“ popisuje Goláň případ svého klienta, kterému zatím 
pomáhá zadarmo.

Zajímá nás, proč s případem nešli do médií. „Protože si to ‚sta-
rý pán‘ nepřeje. Pobízel jsem ho k tomu. Povídám, pojďte do te-
levize, tím jim svážeme ruce. Ale on na to: Pane Goláň, víte, jaký 
já jsem. Pak začal mluvit o manželce, a to už bylo jasné, kdo 
tomu velí. Přesto jsem ho zkusil ještě dvakrát mírně poprosit, ale 
neudělá to,“ vysvětluje Goláň s tím, že se pro něj nejedná o ni-
jak vzácnou zkušenost. Zná desítky případů. Ale mluvit nechce 
nikdo.

Drastický přístup Finanční správy je podle něj založen právě 
i na znalosti mentality českých podnikatelů a racionálním pro-
počtu jejich reakcí. „Jen velmi malé procento daňových poradců 
umí udělat žalobu a dostat takový případ ke krajskému soudu. 
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Navíc Finanční správa sází na to, že jakýkoli soudní spor tady 
lidé berou jako nějakou stigmatizaci, jako něco nenormálního 
nebo nemorálního.“

A tak se u svých klientů znovu a znovu setkává s neochotou 
k veřejné konfrontaci. „Lidi vůbec nechápou, že spory ve správ-
ním soudnictví probíhají bez nařízení jednání, bez osobní účasti. 
Že se vedou pouze v papírové podobě, kdy se prostě pošle žaloba 
a soud o ní písemně rozhodne,“ říká a doplňuje: „Představte si, že 
dle mých odhadů se z nezákonných doměrků daně dostane k sou-
du tak patnáct až dvacet procent. Takže jim to vychází. Osmdesát 
procent mají doma.“

Ptáme se, jak přišel na tak nízké procento. „Vyplývá mi to 
z vlastní zkušenosti a z debat s kolegy. Psychologicky je to ge-
niálně vymyšlené. Jejich oběti se bojí nebo stydí mluvit. Lidi 
se nebrání, protože jsou občansky nevzdělaní. Protože nemají 
peníze, bojí se, že nezaplatí advokáta, nevědí, že je to správ-
ní žaloba s jednorázovým poplatkem tři tisíce korun. A mnozí 
si taky myslí, že když se budou bránit, udělají jim ještě větší 
peklo. Nechápou, že ještě větší peklo naopak nastane, když se 
soudit nebudou, nechápou, že válka pro ně už dávno vypukla,“ 
odpovídá s tím, že jeho kancelář nabízí každé oběti daňového 
džihádu pomoc zdarma.

Chceme vědět, jak to, že se nebojí on sám, protože sami z vlast-
ní zkušenosti dobře víme, jak výstřední vlastností se v České re-
publice roku 2017 znovu stala odvaha. „Vezměte to tak, že mám 
od babičky masarykovskou výchovu: nebát se a nekrást. Nikdy 
jsem se nebál,“ říká Goláň.

Proč to Babiš dělá, se snad dovíme, až někdo překoná 
strach

Daňový poradce Tomáš Goláň, vychovaný svou babičkou v úctě 
k masarykovským ideálům, se domnívá, že hlavní příčinou daňo-
vého džihádu je Babišův přístup „všichni kradou“. Podle něj Ba-
biš na základě svých vlastních zkušeností s obcházením daní vidí 
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v každém podnikateli „sprostého podezřelého“ – v logice „podle 
sebe soudím tebe“. 

A jeho podřízení si na Generálním ředitelství Finanční správy 
v čele s přičinlivým snaživcem Martinem Janečkem řekli „prostě 
to zkusíme“. Finanční správa má podle Goláně jasný pokyn vy-
brat maximální daně, aby se Babiš mohl prezentovat jako „úspěš-
ný“ ministr financí. Případné oběti mezi slušnými podnikateli vý-
běrčí daní, kteří jsou na doměrkách sami finančně zainteresováni, 
zkrátka neřeší.

Je to možné. V úvahu ale připadá ještě jedno, mnohem děsivější 
vysvětlení. Martin Janeček není ani tak odhodlaný výběrčí daní, 
jako spíše oddaný Babišův zbrojnoš. O jeho nátuře dobře vypoví-
dá, že vyskočil jak čertík z krabičky, když se ocitl pod veřejnou kri-
tikou, že neřeší Babišovy čachry s dluhopisy. Svého šéfa se zastal 
způsobem, za nějž by se jistě nestyděli ani novináři v Mafře. „Mou 
odpovědí je, že Finanční správa nebude dělat ,efektivní kontrolu‘ 
tam, kde si to někdo přeje,“ napsal v otevřeném dopise ministru 
Jurečkovi, zveřejněném na webu Finanční správy. Je zcela neob-
vyklé, aby se státní úředník takto obracel na člena vlády. 

Celá metoda daňového kombajnu, plošného boje proti karuse-
lům, je současně prakticky neúčinná. V Anglii to věděli už před 
deseti lety. A u nás už vloni napsala Táňa Králová v týdeníku Do-
tyk: „Zátahy míří na stále menší ryby. Objem peněz, které stát 
v honbě za podvodníky alespoň načas od podnikatelů vysaje, 
prudce klesá.“

Nedává tedy žádný smysl, proč chtěl Andrej Babiš za každou 
cenu prosadit opatření, o němž se vědělo, že neplní deklarovaný 
účel, i na půdě Evropské unie. Babišovi na tom ale záleželo tak, že 
dokonce v rozporu s procesními zvyklostmi hrozil zablokováním 
jednání, pokud k „průkopnickým opatřením proti karuselovým 
podvodům“, jak doma o věci přičinlivě referovala jeho vlastní 
média, Česká republika nedostane od Bruselu svolení. 

Faktem je, že díky kontrolním hlášením získal ministr financí, 
reálný šéf Mafry, Agrofertu a politického hnutí ANO, dokona-
lý průběžný přehled o stavu úplně všech větších firem v České 
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republice. A díky zajišťovacím příkazům má nástroj, kterým 
může jemu podřízený úřad zcela svévolně paralyzovat kteroukoli 
větší firmu v České republice. 

Dáme-li si to do souvislosti s akvizičními metodami Agrofertu, 
které jsme popsali v kapitole sedm, a se zneužíváním státní sprá-
vy v zájmu Agrofertu na ministerstvu životního prostředí, které 
jsme popsali v kapitolách devět a deset, nabízí se ještě docela jiný 
výsledek rovnice. 

Abychom si byli jisti, musí se nalézt oběť, která překoná strach – 
majitel firmy, na kterou uvalila finanční správa zajišťovací pří-
kaz, a až „změkl jako Rada“, někdo mu přišel dát nabídku, kterou 
nešlo odmítnout. Tipy na případy mířící takovým směrem máme. 
Každopádně jeden z činovníků Agrofertu se na Moravě nedáv-
no nechal slyšet: „Ministerstvo financí je prozatím naše největší 
akvizice.“
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Rozhořčení velké části české veřejnosti ze stavu české politiky je 
srozumitelné a oprávněné. Andrej Babiš ale neskýtá ani dílčí ře-
šení. Je zosobněním systémové korupce a situaci může jen řádově 
zhoršit. 

„A vy si myslíte, že to jako můžete jen tak dělat, psát o něm kni-
hu? Sergej vás zabije...,“ říká nám postarší mohutný muž, na kte-
rého jsme na jaře roku 2016 náhodou natrefili při práci na jedné 
z reportáží o českém ministru financí a druhém nejbohatším ob-
čanu České republiky. Když mu vysvětlujeme, že se nebojíme, 
shovívavě se usmívá. 

Pro Babiše sám pracoval, rozešli se ve zlém. Proč mu říká 
Sergej? „Tak se mu říkalo, to nevíte?“ loupne po nás zkoumavě 
očima. Kde se mu tak říkalo? Na to už neodpoví. Během další 
konverzace doplní, že pokud se někde objeví jeho vlastní jmé-
no, najde si nás a spočítá nám to. Nebyl to během naší práce 
jediný případ, kdy jsme se setkali s výhrůžkami. Množství těch, 
kteří nás zaklínali, aby se jejich jméno nikde neobjevovalo, ne-
spočítáme.  

V Kroměříži jsme vyslechli příhody o ustavování ANO v kraji: 
o přestřižených hadičkách s brzdovou kapalinou, o vyhrožování 
rusky mluvících mafiánů, o tom, jak tu jednoho z občanů vystu-
pujících proti Babišovým podnikům hledala v místě jeho bydliš-
tě bezpečnostní agentura z jiného města, o zničehonic záhadně 
početných finančních kontrolách. A znovu a znovu, prakticky 

12
Andrej Babiš je špatná odpověď  

na správně položenou otázku

12 Andrej Babiš je špatná odpověď na správně položenou otázku
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ve všech místech, do nichž jsme se vydali, se opakovaly příběhy 
o bývalých zaměstnancích StB, kteří dnes pro Babiše pracují.

Původně jsme tomu nevěnovali pozornost, různé agentománie 
nás nechávají chladnými, ale nakonec jsme usoudili, že by vzhle-
dem k četnosti událostí a zmínek takového typu nebylo poctivé je 
v knize zcela vynechat. Strach, který kolem sebe Babiš šíří, je to-
tiž možná nakonec tou jeho vůbec nejdůležitější charakteristikou. 

Kontrastuje to s tím, že nemálo lidí v českých zemích v Ba-
bišovi stále spatřuje naději na změny k lepšímu. Naději a strach 
spolu ale těžko ubytujete pod jednou střechou. Jak by mohl před-
stavovat naději člověk, který kolem sebe šíří hrůzu? Co by tu 
mohl napravit velkopodnikatel, jehož se bojí tak veliké množství 
těch, kdo s ním přišli do styku? Jak by mohl zlepšit poměry člo-
věk, proti němuž se bojí ozvat i lidé, jimž zničil vše, co celý život 
budovali?  

Všichni chceme, aby bylo líp

V jedné věci je ale nutné dát Andreji Babišovi za pravdu. Nikdy 
by se nestal silnou postavou české politiky, pokud by v ní byly 
věci v pořádku. Když hřímá na své kritiky: „To vy jste mě stvoři-
li, já bych tu bez vás nebyl,“ má svým způsobem pravdu. Jistě ne 
celou, ale snaha líčit poměry před Babišovým vpádem do české 
politiky jako něco „v zásadě v pořádku“ by byla marná. Jeho vze-
stup je přece nejlepším dokladem toho, že věci v pořádku nebyly.

Je jasné, že většina lidí v Čechách i na Moravě pociťuje v něja-
ké míře rozčarovaní z vývoje společnosti po roce 1989. Od konce 
minulého režimu uplynula už vlastně velmi dlouhá doba, delší, 
než po jakou trvala celá Masarykova první republika, delší, než 
trval čas od konce války k jaru 1968, a také delší, než trvala celá 
Husákova normalizace. Člověk ani nemusí mít nějaké zvláštní 
povědomí o dějinách, aby pocítil rozpaky při pomyšlení, kam to 
za osmadvacet let relativně nerušené svobody a demokracie do-
pracovaly naše generace. Co to bylo za éru a co jsme během ní 
dokázali? 
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Lidem dnes snad ani tak nevadí prohlubující se ekonomické 
rozdíly, ostatně těch, kteří žijí ve vyloženě nuzných podmínkách, 
je pořád ještě výrazná menšina. Co ale vadí skoro všem, to je 
do očí bijící nespravedlnost, která společností v řadě oblastí kaž-
dodenního života prostupuje. Netýká se pouze rozdělování platů 
a majetku, i když toho také. 

Lidé dnes především všeobecně nemají pocit, že by platilo po-
řekadlo „s poctivostí nejdál dojdeš“, připadá jim, že se všechna 
pravidla ohýbají ve prospěch úřadů, korporací a různých „šiku-
lů“ a v neprospěch běžného člověka. Od milionu exekucí přes 
zneužívání penzistů podvodnými obchodníky až třeba po daňový 
kombajn popsaný v minulé kapitole, to vše se bere za příznaky 
panování nespravedlnosti, před kterou jako by nebylo úniku.

Společně s tím roste přesvědčení, že v politických stranách, 
které tu působily po roce 1989, normální člověk zastání nenalez-
ne. Lidé v nich vidí komplice nespravedlivého systému. Důvěra 
v tradiční politickou třídu se vytrácí, protože zkušenost je tako-
vá, že mezi předvolebními hesly připravenými v profesionálních 
agenturách a skutečnou politikou zeje čím dál hlubší propast. 
Mnozí občané se výkony politiků po volbách cítí podváděni, ma-
nipulováni, zneužíváni.

Proto k volbám chodí tak málo lidí a proto velká část těch, 
kteří k nim dojdou, tak činí jen vlažně – hlasují pro takzvané 
„menší zlo“. Mnoha lidí se zmocňuje apatie, veřejným životem 
začíná prostupovat cynismus. V takto připraveném podhoubí 
samozřejmě na podstatnou část veřejnosti účinkuje, když přijde 
někdo neokoukaný s puncem úspěšné kariéry a řekne: „Ano, 
bude líp.“

Nejedná se o výlučně český příběh. Zvolení Donalda Trum-
pa v Americe, brexit v Británii, prezidentské volby v Rakousku, 
napjatá politická situace v dalších postkomunistických zemích, 
jako je Maďarsko nebo Polsko, a naposledy prezidentské volby 
ve Francii: to vše ukazuje, že staré pořádky se otřásají, že podstat-
ná část lidí ve všech západních demokraciích touží po hlubších 
změnách, po něčem novém, co způsobí, že „bude líp“. 
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Poznámka 12

Babišovi lidé: černoušci a mouřeníni
V únoru 2015 si Martin Stropnický posteskl, že si připadá 
jako v detektivce Agathy Christie Deset malých černoušků. 
Vrcholné dílo britské detektivkářky pojednává o sérii vražd, 
které jejich vykonavatel provádí podle scénáře určeného dět-
skou říkankou, jejíž každá strofa popisuje smrt jednoho čer-
nouška a končí veršem: „A zbylo jich jen devět...“, „A zbylo 
jich jen osm...“ A tak dále, až nakonec „nezbyl žádný“.

Stropnický s hořkým humorem reagoval na situaci, kdy 
z vlády postupně zmizeli ministr dopravy Antonín Prachař, 
ministryně spravedlnosti Válková, ministryně pro místní 
rozvoj Věra Jourová (ta, pravda, na místo eurokomisařky) 
a židle se povážlivě kymácela pod Jiřím Zlatuškou v roli 
předsedy sněmovního školského výboru.

Zdálo se tehdy, že i Stropnický sám je na řadě, protože 
na něj měla spadeno tehdejší Babišova pražská pravá ruka 
Radmila Kleslová. Právě ona se tehdy namísto něj stala mís-
topředsedkyní ANO. Jeden z Babišových tiskových orgánů 
iDnes.cz citoval tehdy svého majitele, jak o Stropnickém 
řekl, že „trochu ztratil kontakt s hnutím“. Spekulovalo se 
o tom, že jej ve vládě nahradí jeho náměstek Jiří Borovec. 
Zdálo se už jen o otázkou času, jaké pořadové číslo černou-
šek Stropnický dostane.

Minuly dva roky a Stropnického situace se úplně změnila. 
Další „černoškou“ se namísto něj stala Radmila Kleslová, 
zatímco o ministru obrany se někdy spekuluje dokonce jako 
o Babišově kandidátovi na prezidenta.

Jejich osud dobře ukazuje, jak Babiš přemýšlí o lidech, 
jimiž se obklopuje. Ve straně i ve firmě rozhoduje jako v sa-
moděržaví. O lidech kolem sebe přemýšlí tak, že každý je 
nahraditelný. Každého je ochoten obětovat, ukáže-li se to 
jako vhodné nebo výhodné. 
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Zatím ale nikde v Evropě nezavládla shoda v tom, jak by tako-
vé „bude líp“ mělo vypadat. Ještě nikde v západním světě nevzni-
kl dostatečně silný politický proud, který by průkazně uměl cestu 
ke změnám k lepšímu zformulovat, prosadit a udržet. Je ale jasné, 
že žijeme v přechodné, neklidné době, jež nahrává i nejrůznějším 
falešným mesiášům, kteří touhy lidí po změnách dokážou obratně 
využít ke svému osobnímu prospěchu. Andrej Babiš je jedním 
z nich.  

Není v politice proto, aby něco zlepšoval

I vcelku rozumní lidé jsou ochotní po Babišovi opakovat jeho zá-
kladní rétorický obrat. Ať si prý má takové či makové nedostatky, 
ať si třebas je, jak sám říká, „urputné hovado“, myslí to dobře, 
protože „aspoň chce, aby bylo líp“, protože „není jako politici, 
maká“, protože „rozumí aspoň těm financím“, protože „už nepo-
třebuje krást“, protože to aspoň není „Kalousek“, anebo to aspoň 
není „Chovanec“, protože „aspoň něco vybudoval“.

Za fasádou hesel na plakátech a v médiích se ale zjevuje úpl-
ně jiná realita. Babišův Agrofert byl od svého kontroverzního 
vzniku na troskách slovenského státního podniku zahraničního 
obchodu Petrimex nedílnou součástí korupčně-klientelistického 

Pro Babiše pracuje řada úctyhodných lidí jako brněnský 
primátor Vokřál nebo poslanec Jiří Zlatuška. Jejich prostor 
je však omezen tím, že nesmí zkřížit základní zájmy „hol-
dingu“. V takovém momentě se každý Babišův mouřenín 
okamžitě promění v „černouška“ určeného k odpravení. 
Babišův „protikorupční“ náměstek Lukáš Wagenknecht, 
ministryně spravedlnosti Helena Válková, poslankyně Kris-
týna Zelienková či desítky původních lokálních zakladatelů 
ANO, později vyštípaných lidmi Agrofertu, by mohli vyprá-
vět. Zlatuška, Vokřál či Stropnický se smířili s rolemi mou-
řenínů ve vymezeném prostoru.
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systému, který se tu vytvořil i jeho přičiněním. Po celou dobu 
měl své vlivné spojence v hlavních politických stranách, přátelil 
se s šedými eminencemi ČSSD i ODS Stanislavem Grossem 
a Ivanem Langrem, kteří mu za kulisami oba pomáhali prosazo-
vat jeho zájmy.

Při schvalování mnohamiliardového řepkového tunelu v květ-
nu 2010 přehlasovávala veto Václava Klause Babišova „koalice 
ochotných“. „Babiš žhavil telefon a rozesílal všem esemesky, aby 
zatlačili na své poslance,“ vzpomínal Bohumír Rada. Jak Agro-
fert sílil, čím dál větší část jeho příjmů závisela na státních pod-
porách, dotacích, na ochotě státu přivírat oči nad vznikem jeho 
faktického monopolu v jedné ze strategických oblastí, v země-
dělství.

Babišův úspěch v podnikání nebyl dílem jeho živnostnického 
umu, ale především jeho schopnosti udržovat a budovat mocenský 
vliv na toky peněz od státu. Proto své zájmy musel hlídat přes vliv-
né prostředníky v politických stranách. Po úspěchu Věcí veřejných 
si ale zřejmě řekl, proč to dělat tak složitě, když to jde jednoduše. 
Pochopil, že tu existuje nemálo voličů, které lze snadno získat ob-
ratným marketingem, šikovně zabalenými sliby změn k lepšímu.

Od počátku navíc pracoval s mnohem větším zázemím než 
Vít Bárta ve Věcech veřejných. Síla Agrofertu je nesouměřitelná 
se silou jedné bezpečnostní agentury. Holding čítá stovky dceři-
ných, na Babišovi osobně přímo závislých firem, v nichž působí 
desítky lidí využitelných do politické strany, navíc rozptýlených 
napříč celou republikou. Struktura byla připravená. Prostředky 
na kampaně taky.

V ANO – původně Akci nespokojených občanů 2011 – dal Ba-
biš najevo, že ji bude řídit jako firmu hned na druhém sněmu 
v roce 2013. Po něm z jeho politického projektu bez milosti vy-
štípali všechny na sněmu zvolené místopředsedy, kteří ukázali, 
že by v některých věcech mohli mít svou hlavu. Peter Harvánek, 
jeden z odstavených, dnes zapomenutých místopředsedů ANO 
z roku 2013, popsal Babišovo chování v rozhovoru s naším kole-
gou Vratislavem Dostálem.
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Na druhém a posledním předsednictvu, kterého se v roce 
2013 ještě účastnili i lidé nezávislí na Agrofertu, Babiš podle 
Harvánka řekl: „Já platím, já rozhoduju, vy jste tady od toho, 
abyste mi sháněli členy, a ne od toho, abyste mi do toho fušova-
li.“ Jeho slova potvrdila i další odstavená členka předsednictva 
Hana Greplová. 

Harvánek popsal šikanu, kterou Babiš rozpoutal proti členům 
vedení nespřaženým s Agrofertem, a shrnul důvody svého odcho-
du z ANO: „V té chvíli jsme věděli, že to bude marný boj. V té 
chvíli jsem pochopil, o čem to celé je. Že Babišovi nejde o budo-
vání hnutí nespokojených občanů, ale o to dostat svou moc také 
do parlamentu, potřebuje si ohlídat dotační podtituly. Celé se mi 
to v ten moment úžasně rozkrylo a propojilo a bylo mi hned jasné, 
že u toho nechci být.“

Na dalším sněmu v roce 2015 už šlo všechno jako po drát-
kách. Sto procent delegátů zvolilo Babiše předsedou. Delegáti 
také schválili stanovy, které mu umožňují řídit ANO jako součást 
své osobní firmy. Transformace ANO v součást osobního majetku 
Andreje Babiše se uzavřela v roce 2017, kdy ho sněm vybavil 
pravomocí osobně zasahovat do složení kandidátek. 

Základní techniku politické práce navenek průběžně zdokona-
luje jeho marketingové či propagandistické oddělení. Ústřední 
principy jsou snadno čitelné: Co nejhalasněji se mluví o věcech, 
u nichž je jistá veřejná podpora a které se nekříží se zájmy holdin-
gu. Promyšleně a ostře se útočí na slabiny protivníků, případně 
na nepohodlné oponenty, které je zapotřebí oslabit či zlikvidovat. 
A konečně v co největší tichosti se prosazují opatření, která vlast-
nímu ekonomickému impériu přinášejí profit. 

Koupí mediálního domu Mafra a rádia Impuls si Babiš pojistil 
vliv na obsah veřejné debaty. Svá média využívá i k ostrým ata-
kům vůči všem kritickým médiím, zejména vůči veřejnoprávní 
televizi, a k diskreditaci oponentů. Stačí například porovnat počet 
titulních stran MF Dnes křiklavě zveličujících problémy ve zdra-
votnictví, který nápadně kontrastuje s mlčením o problémech 
v rezortu dopravy.



162

Zahraniční pozorovatelé Babiše často charakterizují jako jednu 
z autoritářských postav, které se v dnešní krizi demokracie objevují 
po celém světě: „Vůdcem ANO je populistický miliardář Berlus-
coniho typu jménem Andrej Babiš, jenž je místopředsedou vlády, 
ministrem financí, a než si na to bezvadně vydělal, byl agentem 
komunistických tajných služeb. Sociálním demokratem není ani 
náhodou, patří mezi miliardářské velké figury v éře autoritářských 
velkých figur: Donald Trump, Vladimír Putin, čínský Si Ťin-
-pching, turecký Recep Tayyip Erdoğan, egyptský Abd al-Fattáh 
as-Sísí, Rodrigo Duterte na Filipínách a Narendra Modi v Indii. To 
je Babišův klub,“ popsal ho ve své reportáži na sklonku roku 2016 
šéfredaktor britského týdeníku New Statesman Jason Cowley. 

Je ale přitom nepochybné, že někteří z jeho voličů jej chtě-
jí podporovat nikoli proto, že by to nevěděli, ale naopak právě 
proto, že to vědí. Chtějí vládu pevné ruky. Není jistě náhodou, 
že v roce 2012, při rozjezdu svého politického podniku, Andrej 
Babiš o vzájemné podpoře jednal i s Tomiem Okamurou. Některé 
voliče zkrátka nepřesvědčí to, že Babiš je nebezpečím pro demo-
kracii. Demokracie je zklamala. Pro ně je dnes rozhodující, že 
Babiš aspoň „udělá pořádek“ a „zatočí s korupcí“ starých stran. 
I to je ovšem omyl.

Babišův konflikt zájmů je ve skutečnosti 
mnohamiliardovou korupcí

Andrej Babiš nezatočí s korupcí. Andrej Babiš totiž je zosobně-
ním korupce. Pro jeho situaci se často velmi nepřesně používá 
termín střet či konflikt zájmů. I to Babiš samozřejmě striktně 
odmítá. „Zásadně odmítám, že bych si přihrál nějaké dotace,“ 
řekl například po schválení zákona o střetu zájmů. Realita je ale 
mnohem horší. Pojem „střet zájmů“ jeho situaci ve skutečnosti 
nemístně zlehčuje. 

Andrej Babiš samozřejmě má celou řadu vážných střetů zájmů. 
Projevují se pokaždé, když se v denících Mafra objeví jakákoli 
zmínka o jeho straně ANO nebo když se v nich píše o Agrofertu. 
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Jeho střety zájmů se projevují také vždy, když se ve vládě rozho-
duje o čemkoli, co se Babišova podnikání týká. 

Velkou část, možná většinu veřejnosti to nijak zvlášť netrápí. 
Je fakt, že při pohledu na zdejší kvalitu veřejného života se ně-
jaký střet zájmů sem, nějaký střet zájmů tam nejeví jako zvláštní 
drama. Skoro každý se sám někdy v nějakém střetu zájmů ocitl, 
skoro každý využil nějakou známost, vlastní profesní či sociál-
ní postavení k získání nějaké výhody. Střety zájmů tu byly, jsou 
a budou. 

Zejména při výkonu politických funkcí je jim samozřejmě za-
potřebí dát pravidla a trvat na jejich dodržování, ale asi se shod-
neme, že českou společnost pálí řada nepoměrně vážnějších 
problémů. Je ostatně evidentní, že neustálé zdůrazňování Babi-
šových střetů zájmů, byť sebevíc oprávněné, na jeho popularitu 
nemá dopady. 

Snad by tomu ale bylo jinak, kdyby se jeho situace popsala 
mnohem tvrdším a přesnějším pojmem, jímž je právě slovo „ko-
rupce“. Připomeňme si zde okolnosti, za nichž padla vláda Petra 
Nečase. Předehrou k aféře Jany Nagyové bylo obvinění posled-
ního premiéra ODS z korupčního jednání, které mělo spočívat 
v tom, že trojici svých stranických kolegů odměnil za rezignaci 
na poslanecké mandáty lukrativními místy ve správních či dozor-
čích radách státních podniků. 

Od počátku se debatovalo o tom, zda je popsaný postup ko-
rupcí. Podstatná část českých novinářů se tehdy přiklonila k ná-
zoru, že se o korupci nejedná, přinejmenším ne z trestněprávního 
hlediska. Po letech se zdá, že se s takovým stanoviskem ztotožní 
i státní zástupci.

Vyskytovaly se ovšem také názory, že Nečasovo konání korup-
cí bylo. Jeden mladý talentovaný právník na svém blogu tehdy 
napsal: „Zdá se to přitom být docela jednoduché. Pokud by oni 
exposlanci dostali za to, že odejdou, každý pár set tisíc korun 
v hotovosti, nikdo by o věci nepochyboval. Proč tomu tedy má 
být jinak, dostanou-li tu samou sumu za to, že si čtyřikrát do roka 
dojdou sednout do nějaké dozorčí rady, kde budou krom pojídání 
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chlebíčků jen znuděně naslouchat projednávání záležitostí, kte-
rým pro nedostatek kvalifikace sebeméně nerozumí?

Odpověď jsem nalezl v rok starém blogu Matěje Bajgara, eko-
noma z Oxfordské univerzity. A plyne z ní nejen vysvětlení oné 
myšlenkové obtíže, ale také, proč je vlastně toto nepřímé uplácení 
ještě podstatně nebezpečnější. 

V jím popisovaném experimentu se ukázalo, že ochota stu-
dentů podvádět byla podstatně vyšší, neměli-li šanci získat svým 
podvodem přímo peníze, ale žetony, které si pak ve vedlejší míst-
nosti za peníze vyměnili. K čemuž M. Bajgar vskutku věštecky 
dodává: ‚A teď si představte, že by studenty od hotovosti ne-
oddělovalo několik metrů, ale přátelské dovolené, neurčité sli-
by vzájemné výpomoci, akciové opce, sporný výklad daňových 
zákonů a anonymita veřejné pokladny.‘ Nu, my tady v Praze si 
to bohužel představovat nemusíme. Aspoň nějaká výhoda proti 
Oxfordu.“ Mladým právníkem, který tak zajímavě psal o pro-
blému korupce, nebyl nikdo jiný nežli Robert Pelikán, dnešní 
ministr spravedlnosti. 

V předchozích kapitolách prokazujeme, že právě takový typ 
výhod Babišova účast ve vládě Agrofertu přináší. O „legálních 
formách korupce“ se v západní Evropě začíná debatovat jako 
o vážném politickém problému. Nick Hildyard z think tanku Cor-
ner House ukazuje ve studii Corrupt But Legal, vydané v roce 
2016, že sám názor na to, co je legální a co nelegální forma ko-
rupce, se vyvíjel. Například úplatky pro zahraniční úředníky byly 
donedávna odpočitatelné z daňového základu firem v zemích 
od Beneluxu přes Francii, Německo, Švýcarsko až po Kanadu, 
USA či Británii. 

Poskytování různých výhod, tak jako třem poslancům ODS, 
kde šlo o miliony, anebo pro podnikání Andreje Babiše, kde se 
jedná o miliardy, se dnes zřejmě ještě pokládá za legální formu 
korupce. Ale o korupci v pravém slova smyslu – to jest získání 
ekonomických výhod díky výkonu politické moci v jiném nežli 
veřejném zájmu – se jedná zcela evidentně. Škoda, že to Robert 
Pelikán s nástupem do ministerské funkce zapomněl.
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Proč to celé dělá?

Andrej Babiš zkrátka není v politice proto, že ho „stvořil Ka-
lousek“. A rozhodně se nejedná o nějaký projev jeho obětavos-
ti. Opravdu by si namísto vysedávání ve vládě či v parlamentu, 
kterému přezdívá „žvanírna“, raději nelebedil někde na pláži 
v Karibiku, jak rád vykládá. Dost možná by se mu podle mnoha 
názorů předlužený Agrofert rozsypal pod rukama. A jak vlastně 
Andrej Babiš může jako ministr financí ve veřejném zájmu regu-
lovat bankovní sektor, když má Agrofert od všech velkých bank 
popůjčovány miliardy?

Babiš je zkrátka v politice primárně proto, aby hájil finanční 
zájmy svého podniku. Vše, co říká a dělá, sleduje tento základní 
účel, včetně marketingových triků, jež to mají zamaskovat.

Během let práce na tématu člověk samozřejmě vyslechne řadu 
historek o jiných „skutečných“ Babišových úmyslech. Leccos se vy-
práví o jeho mládí v podniku zahraničního obchodu za časů RVHP 
a o tom, že při svém tehdejším působení na severu Afriky musel být 
prověřen nejen československou tajnou službou. Známá je jeho ur-
putná snaha prokázat, že je „neestébákem“. Proces na Slovensku je 
plný podivných ztrát paměti a dalších nesrovnalostí. 

Nikdy nepominuly pochybnosti o tom, kde se vzaly jeho prv-
ní miliony, s nimiž začal podnikat. Vyprávění o tom, že se jed-
ná o půjčku středoškolských spolužáků z Ženevy, málokdo věří. 
V nejtemnějších příbězích se Babiš také dává do souvislosti s řa-
dou podivných úmrtí.

Podle auditora Lukáše Wagenknechta, který s Babišem přišel 
jako náměstek na ministerstvo financí a dříve do něj vkládal naděje 
na příznivé změny (dnes ale přiznává, že mu naletěl), Babišova 
operace s dluhopisy vykazuje rysy, jako by mu Agrofert ve sku-
tečnost vůbec nepatřil. Jako kdyby byl Babiš jen něčí bílý kůň. 
I Wagenknecht, kterého Babiš vyhodil, když se ukázalo, že bude 
mít svou hlavu, říká, že má odpor ke konspiračním teoriím, ale Ba-
bišova operace s dluhopisy mu nedává vůbec žádný smysl, pokud 
by mu Agrofert skutečně patřil.
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Vyprávějí se celé zkazky o tom, jak se na různých Babišových 
akcích objevili rusky hovořící pánové, k nimž se Andrej Babiš 
choval jako ke svým šéfům. Jindy, v samých začátcích ANO, se 
zase při natáčení mohla spustit kamera až v momentě, kdy míst-
nost opustili „lidé ze zahraničních tajných služeb“. Na všechno 
jsou svědci ochotní případně vypovídat. Nám ze všeho nejvíc vrtá 
hlavou, kdy a kde se Babišovi říkalo „Sergej“.

Každopádně máme za to, že teorií zahrnujících tajné služby 
není zapotřebí. Úplně stačí, co máme za evidentní a prokázané: 
Andrej Babiš v politice sleduje primárně vlastní ekonomický zá-
jem. A dovedně to maskuje tím, že se stylizuje do role reprezen-
tanta oprávněného rozhořčení podstatné části veřejnosti ze stavu 
české politiky. 

I my máme za to, že rozhořčení ze současných poměrů je z vel-
ké části oprávněné. Jak se postarat, aby se tu lidem „žilo líp“, 
je největší otázka pro současnou českou politiku. Andrej Babiš 
je však na tuto otázku špatnou odpovědí. Pokud by se v České 
republice stal premiérem, začne se naše země čím dál tím víc po-
dobat současnému Rusku, bez ohledu na to, v čím zájmu by tako-
vé změny Babiš prováděl. Jeho skutečným plánem je totiž zřídit 
český stát jako svou firmu.
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Ledaskdo dnes říká, že Babiš se už stejně nedá porazit. Že prý 
lidé jsou tu hloupí, jeho političtí konkurenti marní a síla jeho pro-
pagandy tak mocná, že je zbytečné snažit se vzepřít nevyhnutel-
nému. Prý se holt musíme s Babišovým vítězstvím smířit a snažit 
se, aby jeho vládnutí páchalo co nejméně škod.

Popravdě řečeno, my si zase myslíme, že jsou to zbytečné po-
raženecké řeči, které podceňují sílu demokracie a veřejné debaty. 
Nevíme přesně, jak Babiše přemoct, ale na základě toho, co jsme 
popsali v naší knize, víme, že je nutné podniknout přinejmenším 
tři kroky.

Za prvé ukázat, že je to prachobyčejný politický podvodník. 
Říká hlavně to, co si lidé přejí slyšet, protože všichni nakonec 
chceme, aby bylo líp, a všichni cítíme, že je toho opravdu zapo-
třebí. Ale ve skutečnosti v skrytu za kulisami sleduje čistě svůj 
osobní prospěch. A počíná si přitom se surovou bezohledností 
k veřejným zájmům. Jistě nepřesvědčíme každého, ale stačí, aby 
jeho podpora poklesla natolik, že se tu nestane vyloženým samo-
vládcem. 

Za druhé je nutné ukázat, že Andrej Babiš ohýbá demokra-
tické instituce natolik, až ohrožuje samu jejich existenci. Parla-
ment možná nefunguje v něčem dobře, ale není to „žvanírna“. 
Tak o něm mluví diktátoři. Veřejnoprávní televizi lze jistě za lec-
cos kritizovat, ale nikdo v demokracii nesmí o jejích redakto-
rech mluvit bez důkazů jako o „zkorumpované pakáži“. Babiš 
chce mít všechny nezávislé instituce pod kontrolou, aby je mohl 

Doslov
Budoucnost máme pořád ve svých rukou

Doslov: Budoucnost máme pořád ve svých rukou
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řídit jako svou vlastní firmu. Proto celou společností prostupuje 
strach – poněvadž se ho skoro všichni, kdo s ním přišli do styku, 
bojí jako nějakého svého zlého šéfa. Ostatní politické strany tedy 
musí pochopit, že jejich povinností vůči základům demokracie je 
vytvořit většinu bez něj a přestat koketovat s myšlenkou na spo-
lečnou vládu s ním.

A konečně za třetí je nutné prosadit zákony, které budou „de-
agrofertizovat“ státní správu. Dost možná bude nutné prolomit 
i zákon o státní službě, aby z ní lidé, jakkoli spojení s Agrofer-
tem, odešli. Podobně bude nutné dosáhnout toho, aby pro udílení 
zemědělských dotací začala platit pravidla běžná v Evropské unii 
a podporu tu získávali především drobní zemědělci. Bude nutné 
začít mnohem svědomitěji chránit drobné a střední živnostníky 
i vlastníky. A konečně bude nutné přijmout zákony, které ukot-
ví nezávislost, pluralitu a kvalitu médií. Jejich dnešní stav totiž 
představuje dlouhodobě jedno z největších ohrožení české demo-
kracie.

Svou budoucnost pořád ještě máme jako společnost ve svých 
rukou. Rozhodujme o ní tak, abychom tu nakonec nežili ve stra-
chu úplně všichni.

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá
duben 2017
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Poděkování

Snad žádnou reportážní knihu, jako je tato naše, není možné na-
psat bez pomoci desítek lidí. Rádi bychom poděkovali svým kole-
gům Táně Králové a Jiřímu Pšeničkovi, jejichž práce nás přivedla 
k pochopení některých souvislostí. K oběma chováme hluboký 
obdiv, protože byli první, kdo tu popisoval, co je Andrej Babiš 
zač, ještě než vstoupil do politiky. A není jejich vinou, že oba nej-
sou všeobecně považováni za prvotřídní novinářské hvězdy, což 
by podle nás zasluhovali.

Děkujeme Bohumíru Radovi za snahu a výdrž. Děkujeme Janu 
Bočkovi a Františku Tupcovi, lidem, kteří řídili podniky příklad-
ným způsobem a nebáli se s námi o tom mluvit. Děkujeme všem 
lidem v Hustopečích, kteří nám vyprávěli o tom, jak pracovali ve 
svém družstvu. 

Děkujeme Tomáši Goláňovi, Lukáši Wagenknechtovi, Michalu 
Píclovi a Václavu Klusákovi, bez nichž bychom neporozuměli 
některým ekonomickým souvislostem a motivacím Babišova po-
čínání.

Děkujeme Janě Moravcové, že dělala svou práci v České in-
spekci životního prostředí s úctou k zákonům, poctivě a se zápa-
lem pro ochranu přírody. A že nám pomohla pochopit řadu složi-
tých úředních dokumentů této instituce.

Děkujeme svým vzácným kolegům Zuzaně Piussi a Vítu Ja-
nečkovi, že souhlasili s naší nabídkou natočit současně s naší kni-
hou film. Jmenuje se Selský rozum a měla by ho odvysílat i Česká 
televize. Nenechte si ho ujít!

Děkujeme svým kolegům v Deníku Referendum za obětavou po-
moc s prací na knize a za trpělivost, s níž snášeli, že jsme pro práci 
na knize zanedbávali své jiné povinnosti. Děkujeme Monice Šata-
vové a Veronice Holcnerové, které nám pomohly s rešeršní prací.

Poděkování
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Děkujeme Františku Mikšovi a nakladatelství Barrister & Prin-
cipal, že se nezištně ujali redakční přípravy naší knihy. A konečně 
děkujeme desítkám osob, bez nichž by kniha těžko vznikala, ale 
které si z různých důvodů nepřejí uvádět v souvislosti s ní své 
jméno. 

Zvláště děkujeme Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky, je-
hož grant nám významně pomohl knihu dokončit.
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Ediční poznámka

Kniha vznikala v letech 2014 až 2017. Kapitoly 2, 3, 5, 9, 10 a 11 
byly již dříve v odlišné podobě publikovány jako články v Deníku 
Referendum. Kapitola 1 vychází z několika textů dříve vydaných 
v Deníku Referendum a v tomto znění ji vydal deník Fórum 24. 
Ostatní kapitoly jsou zde publikovány poprvé. Text knihy dopl-
ňuje dvanáct poznámek, které vesměs rovněž vycházejí z textů 
dříve publikovaných v Deníku Referendum.

Autoři fotografií

Jakub Patočka: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29
Zuzana Vlasatá: 30
Zuzana Piussi/Vít Janeček (z filmu Selský rozum): 1, 2, 12, 32
Ochranka Kosteleckých uzenin: 4
Neznámý autor v Kronice hustopečského JZD: 10
Reprodukce deníků: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Anobudelíp.cz: 31

Ediční poznámka
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O autorech

Zuzana Vlasatá vystudovala žurnalistiku a environmentální stu-
dia na FSS MU v Brně. Pracovala jako redaktorka Sedmé ge-
nerace a mediální manažerka Hnutí Duha. Od roku 2014 je re-
portérkou Deníku Referendum, v němž se také stala zástupkyní 
šéfredaktora. Publikovala rovněž v MF Dnes, v Novém Prostoru 
a v Marie Claire.

Jakub Patočka vystudoval sociologii na FF MU v Brně. V roce 
1991 založil a poté osm let řídil časopis Sedmá generace, v letech 
1999 až 2009 byl šéfredaktorem Literárních novin, kde si utvářel 
představu o novinářské práci ve spolupráci s autory ze staré školy, 
zejména s Alexandrem Klimentem, Jaroslavem Šabatou a Ludví-
kem Vaculíkem. Od roku 2009 vydává a řídí internetový Deník 
Referendum. Publikoval komentáře v Českém rozhlase, ve větši-
ně českých deníků a také v britském deníku The Guardian.

Podpořte naši práci
Kvalitní nezávislá novinářská práce je nákladná. Jedním ze zá-
kladních zdrojů příjmů Deníku Referendum jsou dary našich 
čtenářů. Pokud si i na základě četby naší knihy myslíte, že naše 
práce má smysl, prosíme, podpořte ji darem Nadačnímu fondu 
nezávislosti Deníku Referendum. Číslo účtu: 2000737714/2010

A staňte se našimi čtenáři! 

www.denikreferendum.cz

O autorech
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