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Predslav 

□D TIEŇOV K SVĚTLU 

(Takiner skuločný pribeh Velkého Kombinálora) 

eď sa na mňa obrátil mój mladší kolega - novinář Dušan 

Válko s prosbou, aby som napisal krátký predslov do jeho 

knihy, zaskočilo ma to i potěšilo zároveň. Predslovy do knih 

predsa pišu dóstojné osobnosti, ktoré už přestali tvoriť vlastné 

diela. A o čom je tá kniha, spýtal som sa prekvapene?! O 

najbohatšom Slovákovi, odpovedal mi autor. No dobré, přistal 

som však s podmienkou, že si to najskór musím prečitať. Ako 

autor viacerých životopisov som mal obavy, že je to zas pribeh 

nějakého kladného hrdinu dnešnej doby, o ktorých sa dnes píšu 

pikantné, ale aj oslavné články v novinách a časopisoch. Už 

samotný názov knihy čosi naznačuje: „Počestný Andrej Babiš“. 

Reku, zase ďalšia mystifikácia. Novodobí zbohatlíci už nevedia, 

kam vrážať peniaze, a tak si najímajú tzv. dvorných spiso- 

vatelov, aby o ich výnimočnosti a veFkosti vytvárali za živa 

pomník. Kto má peniaze, má moc a kto má přitom moc peňazí, je 

král’. Čítal som v jednom zo súčasných magazínov o tomto 

skromnom „počestnom“ mužovi, ktorý nic je iba najbohatším 

Slovákom (čo on zanovito popiera), ale ktorý je údajné i 

najbohatším človekom v Česku. Tak totiž tvrdí aj český bulvár. A 

loje už, milí budúci čitatelia tejto knihy, terno...
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Úvod by mal byť krátký: a tak poďrne k věci! Neviem. ako 

mám žánrovo kvalifikovat knihu Dušana Valka. Je to 

investigativna reportáž? Fakty, ktoré autor zhromaž- dil s 

neuveritelnou zarputilosťou a dóslednosťou, toto dielo zaraďujú 

do literatury faktu. Ibaže - už samotný názov naznačuje, že ide o 

nadhlad, o zveličenie, ba až 

0  satiru. Dušan Válko nás hned’ po prvých stránkách 

utvrdzuje v tom, že onen „počestný" král je nahý. Poznáte 

rozprávku o cisárových nových šatoch? Isteže! Iba mne v tejto 

chvíli schádzajú na um mená ruských satirikov Ufa - Petrova. 

Keby počestný „pán“ Babiš nebol konkrétnou osobou a keby v 

knihe neboli jeho fotografie, mysleli by sme si, že je to novodobý 

Ostap Bender - Vefkolepý Kombinátor... Napokon. tento po-

čestný muž, ako naznačuje autor tejto knihy, zbohatol akosi 

navzdory osudu, napriek tomu, že ani on sám to nechcel. Nášho 

„mystifikátora“ vymyslela táto para- doxná doba. Ona si ho 

vymodelovala na svoj obraz. A popři ňom vo Valkovej knihe 

definujú další a další „benderovci“ (tentoraz mám na mysli 

polovojenské tlupy, ktoré po 2. světověj vojně rabovali na 

Slovensku 

1  v Čechách, vraždili a tyranizovali civilné 

obyvatelstvo). Lebo fenomén „Počestný Andrej Babiš“ vojde do 

historie nepochybne ako konkrétny fakt po- novembrovej 

privatizačnej „LÚPEŽE STOROČIA“. Novinář Dušan Válko 

nám ponuka možnost’ dešifrovat’, prečo sa to stalo, ako je to 

možné, že sa to všetko stalo. Jeho plejáda „lúpežných rytierov", 

ktorých jedného po druhom představuje a odhaluje v 

súvislostiach, vzťahoch a vzájomných vazbách, naznačuje, kde sa 

asi končí a začina koniec tohoto nelutostného, všetko dobré a 

živé požierajúceho pavúka. Pavúk - križiak 

8 

vtahuje do svojich sieti nás - ubohé muchy. A my sa trasieme. 

kedy prideme na rad. Nezávidím autorovi jeho budúcu slávu po 

vyjdeni tejto knihy. Dějiny dáva- jú mnohé příklady odvážných 

autorov, ktorí trpko zaplatili za svoju drzost' vysmievať sa 

mocným. Ako sa vravi - cintoríny sú plné nesmrteťných 

hrdinovi Vzhladom na to, že som o nejakú dekádu starši, chcel 

som poradit' autorovi: piš radšej o láske, o sporte, o krásných 

misskách, za to ti nikto nezrazí hlavu. Ale viem dobré, že Dušan 

Válko patři k tým novinárom - reportérem, ktorí nič nedajú na 

opatrnícke poúčania a idú za svojím ciefom priamo - hlavou 

proti múru... A tak mu želám vela šťastia. Lebo odvážným 

šťastie praje! Ako zaželal volakedy Vajanský svojmu mladému 

básnickému druhovi - Ivanovi Kraskovi: Len tak ďalej - OD 

T1EŇOV K SVĚTLU! 

Peter Štrelinger, publicista 

(Redaktor victcerých slovenských dennikov a autor 

rozhlasových dokumentov, redaktor SRo) 

 

Úvod 

Žijeme v zaujímavej dobe... 

om rád, že som přitom. Od takzvanej Nežnej revolúcie přešlo 

už pomaly trinásť rokov a za ten čas mnoho Slovákov a 
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Čechov pochopilo, o čom bola celá revolúcia, o čom bol 

socializmus, a o čom je dnešný svet. Keď sa ich na to opýtate, 

odpoved bude spravidla jednoznačná: O peniazoch! A presne o 

penia- zoch, s ktorými je spojená moc a opojenie z nej, je aj táto 

kniha. 

Máme tu demokraciu, podnikanie, volný slobodný trh. Přitom 

sa usilujeme o vstup do zvázku európskych štátov, ktorý vol'ný 

trh pře malých a středných pod- nikatelov istým spósobom 

obmedzuje. Pre veFkých ponuka rozkvet a malých potláča. 

Běžný občan sice móže cestovat', móže podnikat', móže slobodne 

volit', avšak na všetko potřebuje peniaze. Něžná revolúcia bola 

základným krokom k premene politicko-ekono- mického systému 

v bývalom Československu. Politika dodnes hýbe občanmi oboch 

krajin. Politika sa však stala pre úzku skupinu prostriedkom k 

zbohatnutiu. Nepoznám súčasného vrcholového politika, ktorý by 

nebol bohatý. Daňové a majetkové priznania sú jednou vecou a 

realita druhou. 

Ludia, ktorí sa dostali do politiky vel’mi dobré a v 

dostatočnom předstihu vedeli, že s politickou změnou pridu k 

majetkom. Zatial’ čo po příchode komunis- tov k moci sa po 

1948 roku změna volala znárodnenie, dnes ju voláme 

privatizácia. Aby fungoval trhový systém, všetko musi mať 

svojho konkrétného majitela, vlastníka. Vtedy nastáva súťaž a 

boj. Každý sa ťahá za vidinou zisku, vzniká kolotoč s názvom 

obchod. Pravicoví politici s oblubou hovoria, že najhorším 

hospodárom je stát. Ja hovorim: Nie štát, ale ludia... 

A o liidoch, ktorí reprezentuji! to, o čom som vyššie pisal, je aj 

táto kniha. 
Autor 

Kapitola L Andrej Bahiš sa představil 

ačiatkom tolito roka (2002) som si otvoril najpredávanejši 

bulvárny slovenský týždennik Plus 7 DNÍ a dočítal som sa 

v ňom o najbohatšom Čechovi, ktorým je Slovák Andrej Babiš. 

Právě tento nevýrazný muž v středných rokoch ma natoťko 

zaujal, že mi nedalo uspokojit' sa len s priliš jednoduchým poz-

náním. ako je možné naplnit-jeden slovensko-český sen na 

americký spósob. Za šesť, sedem rokov sa stal z prie- merne 

bohatého Slováka miliardář, ktorý to o sebe navýše netvrdí a 

dokonca to popiera. Fakt, že bol priemerne bohatý, třeba chápat’ 

tak, že za socializmu sme poznajúc súčasné možnosti a kritériá, 

boli priemerne bohatí skoro všetci. Ak sme normální, logicky 

zmýšlajúci čestní ludia, vieme povedať, že za šesť rokov sa 

nemóžeme stať miliardármi. Nová doba a možnosti priniesli aj 

neštandardné postupy. Život začal prúdiť ovela rýchlejšie ako do 

roku 1989. Dokonca tak rýchlo, že ani naši politici a právničí 

nestíhali prispósobovať zákony a komplexnú legislativu 

priamoúmerne tejto rýchlosti. V mnohých prípadoch nielen 

nestíhali, ale nechceli stíhat’. Každá diera totiž skór ako získá 

záplatu, niečo přepustí. Aj preto, napriek tomu, že nikomu 

nezávidím, ba naopak prajem, neve- rím, že pri zbohatnutí 

Babišových firiem, respektive jeho vlastnom zbohatnutí, Andrej 

Babiš nikdy neurobil nič protizákonné, nikdy neurobil nič, čo by 

nebolo kóšer. Jednoducho neverím, že by Andrej Babiš nevyužil 

takpovediac neštandardné postupy. 

Právě takto na mňa zapósobil spomínaný článok, z ktorého 

podstatnú časť publikujem v knihe. Po jeho vyjdeni nikomu zo 

slovenských žurnalistov (okrem dvoch výnimiek) nenapadlo 

položit’ si otázku, prečo o Andrejovi Babišovi skoro nič 

nevieme. Prečo poznáme a stále pišeme len o takých boháčoch, 

ako je Jozeť Majský, či nebohý Alexander Rezeš? Preto som sa 

rozhodol, že si na Andreja Babiša trošku posvietim... 

Klučom kjeho súčasnému postaveniu je, samozrejme históría. 

Petrimex, Maroko, Bratislava, Ženeva... Začal som sa pýtať. A na 

moje prekvapenie, bol zrazu Andrej Babiš pre mnohých vefmi 

Z 
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známou persónou. Keď to tak dnes spočítám, v súvislosti s 

Andrejom Babišom som oslovil viac ako šesťdesiat ludí, 

navštívil som Prahu, Viedeň, Ženevu a pochodil Slovensko. Stal 

som sa aj terčom zaujmu anonymov, právnikov, ktori chceli so 

mnou o tejto knihe komunikovat’ v zmysle mimosúd- nej 

dohody. Pýtal som sa aj slovenských politikov, lebo právě tým je 

Babiš vefmi dobré známy. Niektorí z nich nad mojírn písaním 

nechápavo vrtěli hlavou a iní mi skladali telefony. „ Pán Válko, 

čo o mne mdlete v spojitosti s pánom Babišom napísať Veďja s 

nim nič nemám. Babiš žije svoj život v Pralie a ja už osem rokov 

inde," povedal mi v telefonickom rozhovore Anton Rakický, 

odmieta- júc moje dalšie pozvanie na spoločné stretnutie. Pán 

podnikatel’ Rakický nebol jediný, ktorý si myslel, že som 

padnutý na hlavu a svojimi tvrdeniami chcel so mňa urobit’ 

vlastně somára. Přitom právě Anton Rakický stvořil Andreja 

Babiša. 

Povodně mala táto kniha vyjsť ¡ba ako článok pre slovenský 

týždennik Moment, ktorý medzičasom změnil svoju podobu a de 

facto zanikol. Už pri písaní deviatej strany som tušil, že na 

článok to nebude. V tom 
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ma však utvrdila až ďalšia epizoda, keď som sa clicel na 

Andreja Babiša opýtať šéfa Slovnaftu Slavomíra Hatinu. Zvolil 

som však vlastnú taktiku, lebo som tušil, že ma Hatina odmietne. 

Jeho hovorcovi Lubomírovi Žitňanovi, známému z informovania 

o stúpajúcich či klesajúcich cenách pohonných látok. som 

povedal. že chcem s pánom Hatinom hovoriť o jeho osobě a o 

podnikaní na Slovensku s tým, že pojde o příjemný zauji- mavý 

imidžový rozhovor pre Moment. Akosi som však nepostrehol 

vlastnické prepojenie Slovnaftu na vydavatelstvo, ktoré Moment 

vydávalo. Hovorca Žitňan si totiž zavolal šéfredaktorku Táňu 

Veselú a jej zástupců Emila Babina overujúc si térnu 

připravovaného rozhovoru. Keď sa však dozvěděl, že téma je 

Andrej Babiš, zatelefonoval mi a vynadal mi, že som neserióz- 

ny, a že keď by som na střetnutí s jeho šéfom začal otvárať iné, 

ako dohodnuté témy, ba priam tematiku Andrej Babiš, neštítil by 

sa a pred samotným Hatinom by ma z miestnosti držiac pod 

krkom vyhodil, len by sa tak prášilo. Po mojom ospravedlnění sa 

som mu vysvětlil dóvod mojej taktiky, že som ju zvolil iba pre 

obavy z Hatinovho vyhýbania sa. Napokon sa tak aj stalo. Meno 

Andrej Babiš je pre slovenského „ropného magnáta“ tabu. O 

fakte, že by Slavomír Hatina na térnu Andrej Babiš mal čo 

povedať, a bolo by toho naozaj vela, sa dočítáte hlbšie v knižke. 

Vtedy som však pochopil, že Moment mi článok publikovat' 

nebude. A vznikla táto knižka. 

Ak som na začiatku spomínal, že slovenskí žurnalisti 

nevenovali Andrejovi Babišoviu patričnú pozornost', tak by som 

rád spomenul dve výnimky. Ide o redak- torku Gabrielu Kalisku 

z denníka Pravda a Dášu 

Matejčikovú z denníka SME. Obe na stránkách spomi- naných 

dennikov rozoberali tvrdenia A. Babiša. Jedna sa zaoberala vilou, 

ktorú mal Babiš odkúpiť od bratislavského podsvetia a druhá 

zasa neplatením nájomného za byt na Dunajskej ulici v 

Bratislavě, odkiať malí Babiša násilné vysťahovať. Posledne 

meno- vanej som ponúkol na publikovanie časť z rukopisu tejto 

knižky. Po sérii článkov, ktoré napísala a rnienke Babišových 

právnikov, ma však rázné odmietla. 

Najbohatší Slovák prehovoril 

(Reportáž týždenníka Plus 7 DNÍ): 

Na přelome rokov 2001 - 2002 sa v susednej Českej republike 

odohrala jedna 

z najvýznamnejšich priva- 

tizácii v samotnej historii našich susedov, keď najváčši chemický 

podnik v bývalom Československu - Unipetrol, předala 

Zemanova vláda 

Slovákovi, Andrejovi Babišoví. Len pre porovnanie: slovenský 

Slovnaftje přibližné len jednou 

třetinou českého Unipetrolu, 

zastávajúceho v českom chemickom 

reťazci dominantně postavenie. 

Dodnes nikto poriadne ani netušil, kto 

vlastně Andrej Babiš je, ako sa dostal 

do Čiech, kde „vyrástol“ a ako sa mu 

podařilo propracovat' sa na takú 

významná a vysokú pozíciu, akou 

zaradenie jeho firmy Agrolert Holding 

na druhů priečku v českej ekonomike 

po mlado-boleslavskej Škodovke 

nesporne je. 
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Najbohatsi 
Slovák 
Z mladého šikovného obchodníka 

sa stal jeden z najbo- hatšich Šlová kov podnikajúcich v 

Čechách. Český týždennik Týden dokonca pred časom 

vyhotovil rebriček Top 10 najbohatšich mužov v Českej 

repub- like, kde sa Andrej Babiš nachádza na prvej 

priečke. Do Českej republiky ho mata vyhnat'  

Mečiarova politika a lobby. „Zo Slovenska som odišiel v 

roku ¡995. Vtedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročný obrat podnikov Andreja Babiša, ktorý 

odišiel do Ciech kvoli Mečiarovi, dosiahne 

takmer polovicu slovenského rozpočtu 

Právě preto, aby sa aj slovenská veřejnost ' mohla čo- to  

dozvedieť o hlavnom aktérovi spomínanej privatizá - cie,  

vyšli na Slovensku v januári tohto roka články v dvoch 

celoštátne pósobiacich týždenníkoch. Ich obsah sa 

navzájom velmi neodlišoval a v každom z nich sme mohli 

získat’ návod na to, ako sa  móže naplnit’ jeden slovensko -

český sen na americký spósob.  
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uitediu' nu*- ■Ini korunovali :n nového fokelni mne- 

nittn, klory ovhtdol chemicko impirium. druhé 

nnjvrttlle ekonomicko /o»kupc- nto po mlndoholt-alat 

tkej Skode Aulo Kcď nn to Ink ve/me. HrntMluvínitovi 

Andrejovi Mnbtlnvi pomohol k iťnitiu ■utni Vladimír 

Mi-ími Nidiyť politic- k^liu io<liodiuillii, nooillMi’l In 

ili» ť'lcch n mol nu li) ililiuitl Imjinoť u «vil)« lir i-

luu/HiTm' mlr'to iiii trim Brtitt ivoju liudilcnotť iit Ink 

ruřuvo nevidí Tvrdl, Iv lín ínkil kriiiy rok /* «rttdoalnllrl 

permit llálnyrli »kcll holdlnuu Unl- prtrol mukl nnjprv 

1'ondu iirtrodnOho innjrlku ruplutli «pólu • niurrn kym 

|-i fantom Conoco 11 Vfi inlllitrd foakycli korun ► 

Z podniku xiihrnnlim'ho obchodu Pelrinirxu ho »> huilili 

»polti »jeho . «rum Autonom Hnklckym nn iw- ' dosť 

cheinickej loby v .Mciiurovom HZDS Odvoírtvnil hu 

uenerAlny riadilor Slov naftu Slavomír llntinn, *»>f firmy 

l)u»lo ň.«rn Jorcf Kollilr. Sóf Sloven- •křlio hoilvAbu 

Kutriknnlt ■i prnvrt mkn Viklurn Ko- Jťiiolin llail« Vnitř)' 

.Hu kicky Itol politicky n iklu | non V npiidcll, .«»i tu (ti 

kal l*i. inhti 1» boln ni" tnkoiiit rmeno,* *pomi- 1111 Di-

dne* Hrnul »«ipn- ¿lovy Hit nn airmtlÁil' odpracovaných 

rokov. nln / (iiliu lnulo til' tlil dfcllodkil. iiriuiHl ninť ťiw 
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Odvo'cvo'i ho Mtóarovti: V Prah< zz. tr.. tosíefisíc kerur.am a ityrmi kolfgami. 
 

 

 

mmáliie So spokoj- nVm 

svědomím uletri nieleit na 

poraden- sk.Vch. ale ivj 

perso- nniliVih a PK iicriit»»- 

■ach lirada Tudl. klo- ri neti-

oretuujU. ale realitujU. .lota 

firma minula 180 mtliánov 

kai nu iv.1 ronomuva- ne 

poradensko firmy lhali tieto 

výpravo vaiu' *indie to«tnli v 

Auplikneh, keďie nebulo 

rudl. kton b) it h ii .linovali, a 

e*le nu nk»si fiilmdll po- 

nnllť, M- minii tniiil' 

cv'iitialu v IVahe. klu- rá 

konzvimov.iln tak mor 

ilveslo milianov rořne." 

Nic ¡0 obchod ako obchod: 

Prvou dohrou Invesliciou holn pře llnlilta kilpa po- zemku nn Kromároeh za 30<tisle korun, kto- IV 111a dnes 

lnd«iiťná sobne v v »»111 hodnotu. A iia)h»riou? Skupinu Aiirufert vlastni vilu v llrallslave nu Pa- Nie tom 

najbohalii Slovák: ¡\ttk\lol mlerutiv, o6v liltu lisádnrh. /.ruknnitru- fhit.i iyird/c/id. Sii tu mi najhohntU Rr:et. Miyrky, 

ovnla 11111 en rovnu- 

privalitiri wl II7.DS o lAi/ii. 

lne. kton.'je sa linmi a teras kupujeme podstatné 

rozumncjJie.* hovori a nota- budlie dmlať, že 

spuininiiiu' dve s|Hiloí- nosli ut skrachovall. .Mám rad 

tento Qtlreualfn.* pnznáva Žiadny Inlrinkl, chěmial: V 

obchode, po- dohne oko v«v viťahnch, MI spolieha na 

choulili .V hizmxe hrajii vefkO litoliu aj osobné 

sympatie a antipatie," vysvětluje Hralislnvfan, klurv' «1 

podTa lohlo kíufa vylienl s|»olupnicovnikov. .Mánie 

sedem vlajkových lodi, nnjvflř»ie firmy, kton» vytvárajil 

onemdesiiit percent obratu a ziiku. V tjehto výrobnych 

firmách sil manažén * velkými piilviunocunii 11 <ló- 

věrou. Firmy rinilln siiinnstntne. ale zá sadní kroky 

konsultujeme spolu telefonicky. Casto uradujem na 

ceste z Bratislavy do Prahy alebu v sobolu a v nederu, 

keif Je řns nn telefonáty Keď chcelo dne* kunkurovnť, 

musilo mni1 fiiliinfne sáiemle Pokliir ho mále im|ioft 

Ink^ ako konkiirencln. (mloni Je to u» len o rich losi 1 

A eAlc o schopnosti prilal’ rlrlko.’ idArnini 

V in>cli Dnnách lirajil prl pudulinjrli Iriinsiikciárh 

klu/uvil illuliu invesllfnl |Mirailc»vla, klorl si za lo 

iiochiijil slitino zaplatit’ Aurolrrt poiiilva |Htrndrov nu- 

chemická loby HZDS za pomoci zástupců Spolany Neralovice, čo bol Boris 

Vostrý, pravá ruka Viktora Koženého, ovládla Petrimex a odvolala jeho 

představenstvo, ktoré sci nechovalo dost' lojálne k vtedajšej vládnej gar-

niture,“ tvrdí Andrej Babiš,  ktorý „poletel“ vzápatí  po svojom 

kamarátovi,  vtedajšom generálnom riaditeltovi  najznámejšieho 

slovenského podniku zahraničného  

Mnohl si myslin, io mi íeskom trhu v oblasti 

ngrocMmíe už porazil vJetkÿch korikurcnlov 

J3ani0ir«Jine le to nic Jo prnvdn,* piotire^l. 

.Konkurenti« je veT nii tvrdá Noňltni dllmro<iiÿ(nl 

xlperiul bull v Cechách keilysi dve vcTkí (Irmy 

Hospodářské slulhy a Chemn|>ul Hilťallll sni" spolu o 

ró/ne nfiropodmky a chemiíky Krifle «me museli 

imreslv- ne ponúkuť, »lálo nás to vría peAnil V 

prieinere sme v konkuroiifnoin boji pnOi <» mllltardu 

konin, nle to Iwlo olido- 

Ako začal?: Mul. ktonfho rcer.o Slova- kosi vela 

nehovoří, zatínal ' pcdniku zahrar.iineho obchodu 

Petnmcv V ro- koch 19?5 • 1990 pracoval na obchod- 

nota oddelem ČSSR v hlavnoir. metl« Maroka Rabate 

Ako obchodný delegát zastupoval dvanátť podnikov z 

čiech i Slovenska. Domov ho »tishnl jeho itf Anton 

Rakicky. ktorý mu ponuko! pozi- ciu zastupcu 

riaditefa. Tn mesiuce před rezpadom Československa 

založil Petri- mn na naliehanie Babíša kancclanu v 

Prahe a o ďalsich dvadsaťjedcn dni dcersku spuloinusť 

Agrofert. V dcvuťde- siatem piatom ruku. keď řa 

Bahiiovi dostala na 'tul pceakann výpověď, rozhodci *a 

odUť do Prahy Veril. že raa v Cechách vačši prieslor, 

stačilo Petři- mciu vyplatsť Asrofert .Neostal tom ira mi 

dílny.* přizvukuje podnikatel ku řinu před takmer 

siedmtmi rokroi chybalo najpodítatnejšic • pemaze! 

Spomcnul si viak na svcjich ^polužiakov zo šv.i.-

Karskeho gymnázia College Rousseau v Ženevc, kde 

študoval ako svn zástupcu Československa v GATT pri 

stálej mi-ii OSN Zn-jme mali Svajtiari na Bratu lavčanu 

labust*. ochotné, a len kvoli nemu založili ipolocnosť 

O K I. .Slubo»ť‘ Ani nic, páčil .«a im projekt a chcvli 

zarobiť,' sracjc sa ich společník. 

Kontakty \ StB: Ako prvy mu .»komplikoval tivot novy 

sef Petrimesu Marián Mojžil. životni partner byvalq 

vedilosj sekretariátu Vladimíra Mečinra Anny 

Napvovej. Spochybnil. ako »a dostal k Aprcřertu. podal 

žalobu a po dvoch rokoch stidny »por přehrál Len 

pnpo- meťime. zc slovenský Pctrimex. ktor>‘ Mojhs 

vtcdol. napokon »krachoval. IVzv cia Andreja Br.biia sa 

naopak upevnila. V tom iaso *a o něho media 

nezaujímali Moino len v suvislostt 11’ibulkovvmi zo- 

znamami. kde sa objavil pod krycím mi> nom Burvi .S 

StB som nespolupracoval a ich agentem »oni nikdy 

nebol.* povedal BabU. Přiznává iba podpis na nu-koT* 

kýeh protokoloch o vvsluchu StB z o«em- desintcho 

prvého roku. keď ho ako pracovníka Petnmcxu 

vyíetroiah, pročo nc- dováža fosfáty zo Sýrie, ale zo 

»evemej Afriky, keďže Syna m-mala iim Česko-

slovensku zaplum za zbraně. Adrenalinové obchody: 

Babu) patři me- dzi manažerův. kton sa i.elwja riskovat’ 

Skupuje podniky před krachom. a keď nemá pemaze 

požičia si .Nemyslím si, ie je to hanba.* hovori. Prvy 

uver .11 zo- bral na dvadsaťpať miltonov korun v rv- ku 

1994. .Banknn sú prr mna svati Vždy jom im hovunl 

pravdu, bez ohradu na Mtuiciu a v»etko. ¿0 som 

.«rubil, som 

V Prahe ta citi ako doma: V zi Je/iom dorte na Roha\K\j 

ulici, ktonfho admu utiťdo! do obchodního r.-fijřrc, ho kas- 

d\ paznd. 

splnil. Nemózem ich ťahať za nos. bez nich by *me 

nevybudovali to. co mám.* dodává podnilsauT, ktory 

nia kapitálová Uřasti \ iosťdesintich podnikoch. Ne- 

známého Slováka nebrala konkurvncia dlhř ruk\ vátne. 

Potichu ziskiival |»orno- hospodářské, neskor chemické 

podniky. 

obchodu Antonovi Rakickom. Pod chemickou lobby HZDS 

mysli Bab iš Slavomíra Hatinu, šéfa Slovnaftu,  ktorý spolu 

so šéfom firmy Duslo Šala Jozefom Kollárom, či šéfom 

Slovenského hodvábu Frutkaničom, ovládli Petrimex...  

Rakicky bol politicky nakloněný vtedajšej opozicii," pokračuje lng. 

Andrej Babiš, naznačujúc dóvody odvolania Rakického. 

Andrej Babiš sa teda do  

kvm Ucelom neskór kupila 

objekt na Van- sovej. .Vermi neskoio sum iistil. lo nám 

ha předali rudni .• |H«Uve|ni. klorl navy- ie podviedli 

ubvvalerov V dohřej vlere sme kupili budovu, ktoru 

keď sme zbu- duli, boli »nu* presvodfvnl. íe ani proste 

v nej ncnioju >11' As potom sm* zistili, tc nkasi 

zluvtnecka banda »posoblla v dome haváriu plynu I 

vody a oliyvaleTov vysťahovala nn niku a Ich majetky 

do kontnjneiov. Nájammkov iniime cite dnes na kl ku 

MiiMine sa * lunu vyrovnat’. 60 nás hnile stať ďalíie 

miliony * 

Vln »tni pio od princa: Andrej llabi A ine suřne tnnilii 

slo»lvnd«al'tisic konin, kton* mu schválila duiorna 

rada. .Na4a skupina fuiiBuje najma nu bonusy,* doda 

oko- by nn vysvětleme, piei\> si nenavrhol vyi- *1 

inanaJírsky plul .Nikdy noboln pre mna podslatné 

ulivať hi peAacl. To US som rnohol urobit' dávno, 

stafilo prctlnť uieklurá podniky,’ tvrdl mul ktoi> m 

snálii oinutenie bohář. .Aky sum Ju ho hářř ?.(Jeiu oko 

slovky n tisícky tn»ch lim* •iiiKiuv, pruciijem dvunásť 

liixlln ilenne, n minuly rok som nrlsol ani ponodne nn 

dovolenko l.en so svuorn u dci'ron som strávil lyidfň v 

New Yorku. Pfíra liliu priiKUje v InvestltueJ hanke 

Nemám Jmhtu, lelm nn |u niť nehovoří. Mojii ► 
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Čiech naozaj dostal pře zlé vztahy s mečiarovcami, avšak nie 

priamo kvóli vlastným, ale vďaka zlým vzťahom Rakického.  

|j«;kn«JtiirRTiský 

snrinlisHr.ký 

ekonomický komplex: 

by sine bližšie pochopili, čo lo vlastně Petrimex bol, 

kto sú Frutkanič, Kollár, Hatina, Ducký, Mojžiš, či iné 

osoby, mali by sme vedieť, že Československo ako jedna 

krajina bolo v čase socializmu ekonomicko -hospodársky 

orientované najma na ťažký priemysel a chémiu. Okrem 

dominanty - zbrojárstva (Dubnica na Váhom, Martin, Delva, 

Brno, Plzeň), bol významným ekonomickým pilierom ČSSR 

chemický priemysel (Praha, Neratovice, Litvínov, Bratislava, 

Šala, Nováky). Na ne nadvázoval aj lahký priemysel koža - 

guma - textil. Popři chémii bol důležitým automobilový 

priemysel (Kopřivnice, Mladá Boleslav, Trnava), či 

ocelíarstvo (Košice, Podbrezová, Vítkovice, Třinec). K tomu 

přiraďme baníctvo (Ostrava, Prievidza - Handlová). 

Chémia bola odvětvím, ktoré bolo nevyhnutne spojené s 

nákupom nerastných surovin zo zahraničia. A zahraničie je to 

najdóležitejšie z hladiska importu a exportu a z hladiska 

peňazí. V socialistickom Československu pre obchodovanie 

so zahraničím existovalo viacero podnikov zahraničného 

obchodu, známých ako pézedky. V jednom z takýchto 

podnikov - Petrimex - pracoval aj Anton Rakický.

 

motivaci* je v inoro Je ;o r.ruvtalc O iOťairr: a prrkr>r.v* ani 

novvcb vy- jiřv Niekr:> *-'31 lan na »cSs na- itv aa\. Icbo 

p»unsm »cí.- fudi. klan prnrdelne chodíš hrinťgdl <ie Ihi- bija 

n na Mal.vku Ji *i tonto fa* a !mu» ncdeprajcm Obťas m chi 

tt; mn»c>w.i\\. íe hrara 1K1 leník. kutíc v ťrchach sa dře« Kra 

gc4£* řVn k roduVra kton vwli nu plote kurtu a vo »vojom 

Jicťati viJivi boducw hocid.; Wimbledonu ,S>n .y dcer» hráli 

tom* v Sl4*n Agrolnt | 

STÍ'. < K*a* t irr cH v: .van tj )». ►- n I sule dl 

horniny prrdtccn klubu.* rea- 1 na '-uzku. íi a»pcA pn 

dome neďaleko Prahy tenisový dvore. Hf^| 

V ¿aie, kíď ako dolepit IVtrmexu B til .g * rodinou v 

Maroku, jeho dcera »upenla v trnité dokonra .ij * maroc- 

kym pnneora Mouhvem Ittchid im, I bratem *u.“a«n» ho 

kr.tTn Mohameda I Vybu. oválu n pja • kr^rowkou 

krvou 

a nxtaLnertoni na papim „Kof boh Inřrovcrt: .SVrrfi/ rv*jrAnf A/m u j neram!' /flent nnjbcriie. uknzoval wra ho na hraní- ciach n morockej policii," pr.-jrn.ii N'aj-

 nereedc* a prc mídiá jxJiujr pn lov. - IVntn Group. .Vidy «»clo mojou ziWndou 

mocncjii mul trakej chémie tvrdf ie ai- kych trofejích. Ži\ot v ubraní mu vidy novyitrkovať prm-Inii hlavu,* do.lava 

port v Maroku nial »pokojný a pohodlný vyhovoval. preto ra mí na uvrto nrehfr A duíiyc ».i. i. tuioje |v»!odm roíhovor 

livot Preientncia smotdnky n.i ¿e.ko- rripuitlť. ie je najbohatM .Je tu pod- kloey nn S!ovcn.«ku |H>.k.\tol ■ 

«lovensky »pdsob mu nevyhovuje. Niejc j »tatne vine bohntvch fudl.* unmejr >n 

typom muín. ktorý eimnnielko kupí a (.ponorné Mryikfhr. Ho.-rli n «kupinu UKNÁTA (iliš VANTNKlil)VÁ 

A 
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Vysoký, urastený chlap, ktorý je dodnes 

považovaný za šedú etni- nenciu 

Petrimexu na přelome 80. a 90. rokov. 

Anton Rakický je významnou postavou, 

bez ktorej by dnes Andrej Babiš nebol 

označovaný za chemického magnáta. V 

zahraničnom obchode pracoval necelých 

tridsať rokov a váčšina jeho kolegov naňho 

spomina ako na kvalitného obchodníka. V 

minulom režime vzbudil nielen obdiv, ale 

aj rešpekt. V čase jeho pósobenia v bratislavskom podniku 

zahraničného obchodu Petrimex sa vefmi rýchlo přepracoval do 

pozicii ria- ditelov jednotlivých obchodných skupin. Ovládajúc 

viacero jazykov sa v pozicii šéfa obchodu s hnojivami dostal tak 

daleko, že aj niekofkí generální riaditelia, ktorých ako ich 

podriadený „přežil“, zostávali v jeho tieni. Právě on v čase 

zuřivého socializmu přesadil obchody s USA pri nákupe 

fosfátov, zariadil realizáciu deblokácie sýrijskeho dlhu voči 

Československu a výrazné zasiahol aj do života Andreja Babiša. 

Ako generálny ria- ditef Petrimexu ho stiahol z Maroka a 

dosadil na funkciu riaditefa obchodnej skupiny 32 (obchod s 

hnojivami), ktorú niekofko rokov sám zastával. Zároveň bol 

Babiš menovaný za podpredsedu představenstva Petrimexu. 

Anton Rakický dnes žije v Bratislavě a podniká. Podlá údajov v 

slovenskom obchodnom registri je spolumajitelom dvoch 

spoločností: Praslin Group, s. r. o. a Slovenská letecká 

spoločnosť a. s„ v ktorej je predse- dom představenstva Jozef 

Majský. Niekofko rokov pobudo! v USA. Je známy svojou 

oblubou v hre na bendžo. 

Ďalšou osobou, ktorá zohráva malii, ale vefmi podstatná 

úlohu v pribehu o Andrejovi Babišovi, je Elena Trenčianska. 

Kultivovaná dáma s vefmi vrúcnym a prijemným vystupováním 

dodnes pracuje tam, kde celý život - v Petrimexe. Presnejšie 

povedané, už len v budově 

dnes likvidovaného 

Petrimexu. Elena 

Trenčianska zastávala v 

tomto podniku viacero 

funkcií. Zaznamenala 

vzostupy aj pády. Bola 

námestničkou generálneho 

riaditela Petrimexu Antona 

Rakického, ku ktorému 

dodnes přechovává úctu, neskór obyčajnou referentkou až sa 

stala v závere existencie Petrimexu jej posledným generálnym 

riaditelbm. Fakt, že za tridsať rokov neopustila firmu, dáva tušiť, 

že vedela v „horúcich" chvilach, najma porevolučných, chodit’ 

po „tenkom lade.“ Stala sa však aj najslabším článkom v spojení 

A. Rakický - A. Babiš o ktorom sa dočítáte.
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Nemenej důležitou postavou. 

ktorá nepriamo stála při zrode 

Andreja Babiša je aj viacnásobný 

minister slo- venskej vlády Milan 

Kňažko. 

V obdobi Dzurindovej vlády (1998 

- 2002) zastáva funkciu ministra 

kultury. Od známého slovenského 

herca, disidenta, komentátora mani- 

festácii počas nežnej revolú- cie v 

roku 1998, prešiel funkciou 

poslanca Slovenskej národnej rady (SNR), členstvom v 

masovom protiko- munistickom občianskom hnuti - Veřejnost' 

proti násiliu (VPN), stal sa ministrom zahraničných vzťahov v 

prvej Mečiarovej vládě, bol členom HZDS, z ktorého odišiel a 

založil Alianciu demokratov (AD). Zo svojho nového 

politického subjektu sa pretransformoval až do Demokratickej 

únie Slovenska (DÚ), podielajúcej sa na výkone moci 

šesťmesačného vládneho kabinetu Jozefa Moravčika (1996). Po 

parlamentných voFbách v 1996 roku sa stal opozičným 

poslancom Národnej rady SR (NR SR) a po voFbách v roku 

1998 bol meno- vaný do funkcie ministra kultury za Slovensku 

demokratická koalíciu (SDK). Dnes je v Slovenskej 

demokratickej a kresťanskej ánii (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu. 

Milan Kňažko bol dobrým priatelom Antona Rakického. Právě 

Rakický nemalým spósobom Kňažkovi a dalším opozičníkom v 

čase tretej Mečiarovej vlády pomohol. 

Do výpočtu osob, ktoré sa ne- zmazatelným spósobom chtiac, 

či nevedomky podpisali pod sáčasnú poziciu Andreja Babiša, 

neodmyslitelne patřil aj Ján Ducký. Minister hospodárstva v 

tretej Mečiarovej vládě (1994- 1998), ktorý sa na konci jej 

funkčného obdobia stal šéfom Slovenského plynárenského pod-

niku (SPP). Právě Ján Ducký odvolal z 

postu generálneho riaditela Petrimexu 

Antona Rakického, s ktorým zároveň 

padá aj Andrej Babiš a odchádza do 

Českej republiky. V roku 1999 Jána 

Duckého zavraždil zatiaF neznámy 

páchateF. 

Takpovediac humornou postavou je 

večne veselý a vtipmi sršiaci niekdajši 

zamestnanec Petrimexu a kolega 

Andreja Babiša Štefan Petkanič. Člověk oblubený, ale zároveň 

niekol’- kokrát podvedený. Jeho schopnostmi bolo, že sa vedel 

napriek svojim pádom, ktoré si zapříčinil zváčša sám a vďaka 

spoločnikom a vzájomným kšeftom s nimi, udržať v „kurze“. 

Napriek tomu, že bol medzi tými, ktorí 

Babišovi pomohli, stal sa ich priťažou, 

až ho oni samotní odstavili na vedlajšiu 

kolaj. Dokázal sa však přepracoval’ do 

pozicie odkial’ mohol naliehať na 

Babišovo „zažalovanie a odsádenie“. 

Dnes je podnikatelbm a honorárnym 

konzulom.
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Svojím spósobom důležitým v 

pripade Andreja Babiša bol aj 

prvý prezident SR v jej 

novodobej historii. Michal 

Kováč. Vďaka vřelým 

priatelským vzťahom s Antonom 

Rakic- kým. niekdajšim šéfom 

Petri- mexu, v podstatě spósobil 

Babišov „únik“ do Čiech. Michal 

Kováč sa stal prezidentem SR vo 

februári 1993 a svoj úrad vykonával až do roku 1998. Po ňom 

prebral a vykonával prezidentské pravomoci premiér Vladimír 

Mečiar až do jesenných volieb v tom istom roku, keďže 

parlament nebol schopný zvolit' novů hlavu státu. V roku 1992 

sa Michal Kováč stal poslancom Národnej rady SR za Hnutie za 

demokratické Slovensko, ktoré vyzdvihovalo jeho finanč- nícku 

minulost' a pósobenie vo viacerých bankových domoch doma a 

v zahraničí. Do funkcie prezidenta ho navrhlo HZDS a 

presadzoval ho Vladimír Mečiar. Pri volbě prezidenta sa stal 

přijatelným aj pre vtedajšiu opozíciu, čo sa naplno prejavilo 

hned' po jeho zvolení. Pre vzájomnú neústupčivosť a rozkoly sa 

s vtedajším premiérom a predsedom HZDS Vladimirom 

Mečiarom zhruba rok po svojom zvolení defínitívne rozišiel a 

bol hlavným a oficiálnym aktérom pri páde jeho druhého 

kabinetu v marci 1994. Známým bolo jeho vystúpenie v 

slovenskom parlamente so správou o stave Slovenskej 

republiky, kde označil předsedu vlády Mečiara za politika, s 

ktorým sa nedá spolupracovat’, a ktorý používá lož ako 

pracovnu metodu. 

Neoddeliteťnou súčasťou v nasměrovaní Andreja Babiša na 

český trh je naozaj, tak ako tvrdí samotný Babiš, Vladimír 

Mečiar. Nie ako osoba, ale jeho kroky, kroky jeho Indi, jeho 

vládnych kabinetov a 

samozrejme, samotný 

vývoj v krajině. Napriek 

tomu sa Andrej Babiš 

móže poďakovať vždy a 

v prvom rade za svoj 

odchod do Čiech 

Antonovi Rakickému. 

Vladimír Mečiar je 

trojnásobným premiérom, ktorého zakladatelia Veřejnosti proti 

násiliu Fedor Gál, Milan Kňažko, Ján Budaj a další, našli a 

navrhli do vlády národného porozumenia za ministra vnútra 

formou výběrového konkurzu. Vladimír Mečiar spolu s 

niekdajšim českým premiérom Václavom Klausom rozhodli o 

rozdelení ČSFR a v roku 1993 vznikli dva samostatné štáty 

Česká republika a Slovenská republika. Vladimír Mečiar spolu 

so svojimi kolegami z Hnutia za demokratické Slovensko 

(HZDS) po rozdelení fede- rácie rozhodol o zrušení kupónovej 

privatizácie a jej účastníkom dal tzv. dlhopisy, za ktoré získali v 

priemere po 13 tisíc slovenských korún. Třetí kabinet Vladimíra 

Mečiara naplno rozbehol privatizáciu, ktorá sa de facto završila 

pósobením a predajom strategických podnikov vládou Mikuláša 

Dzurindu.
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Vladimír Mečiar póso- bil na 

politickej scéně najprv ako 

stmelovaci prvok, no 

rozchodmi s niektorými 

mediálne známými a vo 

veřejnosti oblubenými 

politikmi sa jeho pozicia 

změnila na politika rozdeliijúceho slovenská spoločnosť na dva 

póly. Táto situácia přetrvává dodnes. Medzi úzkých 

spolupracovnikov Vladimíra Mečiara patřili tak prvý slovenský 

prezident Michal Kováč, ako aj Milan Kňažko, Roman Kováč, 

Jozef Moravčik, či například nebohý Ján Ducký. Tieto osobnosti 

sa odchodom z jeho hnutia postupné vyprofilovali do predsedov 

nových politických subjektov, až sa napokon střetli v poslednej 

Dzurindovej vládě a jej vládnej koalícii. 

Medzi osobami, ktoré mali s 

Andrejom Babišom dočinenia, 

patřil aj Marián Mojžiš. Ide o vo 

veřejnosti málo známého 

podnikatelá, ktorého zviditefnil 

najma jeho vzťah s bývalou 

pravou rukou Vladimíra Mečiara, 

niekdajšou riaditefkou kancelárie 

předsedu vlády, Annou 

Nagyovou. Marián Mojžiš sa stal 

generálnym riaditelom Petrimexu 

po odvolaní Antona Rakického a Andreja Babiša v 1995 roku. 

Právě Marián Mojžiš bol člověk, ktorý zažaloval v mene 

Petrimexu Babiša za jeho kroky súvisiace s Agrofertom, keď 

mal Petrimexu ako osoba uškodit". Za riaditelovania Mariána 

Mojžiša sa Petrimex dostal na dno až na pokraj likvidácie, ktorá 

sa začala realizovat' hněď po jeho vzdaní sa lunkcie v 1997 

roku. Odvtedy Mojžiš podniká a dnes je aj ho- norárnym 

konzulom. 

Nuž a na závěr v představovaní osób, o ktorých v tejto knihe 

budem pisaf, nesníte chýbať jej samotný hlavný aktér a hrdina 

Andrej Babiš. Napriek telefoná- tom, žiadostiam, dohovorom, 

mailom a vefkej snahe, sa mi s ním 

nepodařilo stretnúť. Podlá 1’udi, s ktorými 

som strávil čas a boli ochotni so mnou 

hovořit’ napriek ich náklonnosti, 

respektive zatrpknutosti k osobě Andreja 

Babiša, patří tento člověk medzi 

mimoriadne nadaných. Je prehnane 

energický a vzdělaný. Známy je tým, že je 

ťažký vorkoholik, pracujúci 360 dní v 

roku. Aj keď si zoberie dovolenku na 

zvyšných páť dní, je mu to vraj fúto. 

Denne pracuje aj 15 hodin. Plynule, ako v rod- nom jazyku, 

hovoří šiestimi jazykmi: slovenčinou, češtinou, angličtinou, 

ruštinou, francúzštinou, němčinou. Narodil sa 2. septembra 1954, 

vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislavě, po ktorej v 

roku 1977 nastúpil do podniku zahraničného obchodu Petrimex, 

účastin- ná spoločnosť Bratislava. V roku 1990 sa stal členom
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představenstva Petrimexu a riaditelbm 32. obcliodnej 

skupiny. V tejto funkcii zotrval viac ako štyri roky, pričom v 

máji 1995 bol spolu s vtedajšim generálnym riaditelbm 

Petrimexu Autonom Rakickým odvolaný z funkcie. V rokocli 

1993 - 1996 bol štatutárom a spolu- vlastnikom viacerých 

firiem. ktoré založil v Čechách a na Slovensku ako například 

Agriplast Praha, Agroter Praha, Agrofert Slovakia, 

Agrobohemie Praha, či Precolor Přerov. Andrej Babiš je 

ženatý, má dve deti, osemnásťročného syna a dvadsaťtriročnú 

dcéru. Syn študuje na gymnáziu v Prahe a dcéra praxuje v New 

Yorku v investičnej banke. Dnes prostredníctvom svo- jich 

firiem vlastní Babiš minimálně jednu luxusnú vilu v Prahe, 

druhů nedaleko Prahy, dom na Pieskovcovej ulici 12 v 

bratislavskej Devínskej Novej Vsi, za ktorou je jeho dalšía vila. 

Okrem toho vlastní vilu na Chrastovej ulici 33 na 

bratislavských Vinohradoch a v Obchodnom registri SR 

figuruje aj jeho adresa v dome na bratislavskej Dunajskej ulici. 

Andrej Babiš svoje súčasné pozicie v českej chémii 

vysvetluje ako logický výsledok kontaktov a skúseností 

nadobudnutých už od roku 1978 v obchode s agro- 

chemikáliami. V roku 1993 sa ešte ako zamestnanec Petrimexu 

stal jedným z dvoch štatutárov a spoločníkov firmy Agriplast. O 

tri mesiace neskór vstupujú do firmy syn jeho šéfa z Petrimexu 

Erik Rakický a další dvaja Slováci, ktorí v súčasnosti disponujú 

aj švajčiarskou adresou. V roku 1994 zakladá Andrej Babiš v 

Českej republike firmu Agroter a až doteraz je jej jediným 

konatelom. Z póvodných stotisíc stúpol jej 

základný kapitál do roku 2000 na 8.5 milióna Kč. 

S bratom Alexandrom vlastni na Slovensku firmu Bera. Jeho 

brat vstúpil do firmy v roku 1998 vkladom dvadsaťdva miliónov 

korún. Babiš hrá rád tenis. Na dvorcoch svojho bratislavského 

klubu Slávia Agrofert STU pravidelne organizuje turnaj 

slovenskej spolo- čenskej smotánky, ktorého sa zúčastňujú 

celebrity ako prezident SR Rudolf Schuster a premiér Mikuláš 

Dzurinda. Babiš sa rád chváli historkou, ako jeho dcéra hrala v 

čase ich marockého pobytu tenisový zápas s princom Moulayom 

Rachídom (bratom dnešného krála). Princa vtedy porazila a 

vybrala nad nim psa s královskou krvou. potvrdenou 

certifikátom, ktorý keď bolo naj- horšie. ukazoval colnikom na 

marockých hraniciach. 

 

Andrej Babiš v mladosti (Petrimex) 
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Domovskou firmou v 

Českej republike sa Andrejovi 

Babišovi stal Agrofert Praha, 

ktorý vznikol v roku 1993 

povodně ako spoločnosť s 

ručením obmedzeným v 

stopercentnom vlastnic- tve 

Petrimexu s predmetom 

činnosti sprostredkovanie 

obchodu. Andrej Babiš bol 

jedným z jej dvoch štatutárov. 

Tesne pred parlamentnými 

vofbami v roku 

1994  sa Agrofert transformoval na akciovú spoločnosť, 

změnil sídlo a členrni jeho představenstva zostali povodní 

štatutári Andrej Babiš a Jiří Haspeklo, ku ktorým pribudla 

Dagmar Negrova. 

K Babišovmu Agrofertu třeba pridať aj ďalšie firmy, ktoré 

podlá jeho tvrdení tvoria kostru jeho súčasného rozsiahleho 

slovensko-česko-švajčiarskeho holdingu. Tento holding vytvořil 

Andrej Babiš ešte počas pósobe- nia v Petrimexe. Do jeho 

odvolania z Petrimexu v roku 

1995  vznikla slovenská dcéra českého Agrofertu - 

Agiofert Slovakia so sídlom v Šali. Na Slovensku získal Babiš 

od začiatku pósobenia v Čechách prirodzeného partnera v 

podnikaní, a to vo vedení a v majiteioch Dusla Šala. Partnerstvo 

A. Babiš, předseda představenstva a Jozef Kollár, resp. iný 

představitel' Dusla Šala ako předseda Dozornej rady, bolo až do 

konca roka 2000 súčasťou viacerých firiem v skupině Agrofert. 

V januári minulého roka Andrej Babiš pre české Hospodářské 

noviny povedal, že mu spoločnosť Duslo Šala už svoj podiel v 

Agroferte předala a spolu w švajelarstou í i f -  mou Amcropa to 

raz Babiš kontroluje $0 percent atesi Agrofertu. Dalších 50 

percent vlastni ívajciarekií fifítwi O. F. 1., ktorá podfa jeho slov 

pomohla ešte v mku 199% Agrofert významné finančně 

stabilizovat, fvajfitofšte sidlo má aj Fertagra SA, jediný 

společník Savena, s. r. o. Bratislava, ktorej šlaiuíářóiít je h, 8MS 

od roku 1997. Andrej Babiš figuruje potila náfíiff Obchodného 

registra na Slovensku y fieMicU íinnšAr Agrofert Slovakia, 

BERG, 1PF Conatnis imestmmt, Prefert, Savena, Soya a 

Agrocenter Michalany. Ich záktod* né imanie představuje 

dohromady taknier psá miliardy korun. Dnes je však majetková 

sítuácía v i&iéá&m. Agrofert Holding iná. Vačšinou sa dá povedať, 

m rozdelenie podielov v Agroferete je neustále xahmlcnč. 

Andrej Babiš sa úmyselne vyhýba mlmommiu, že je 

najbohatšim Čecho-Slovákom v Cechách. Sktni&Ě- nosťou je, 

že podstatná časť majetku je vkstne majetkom jeho firiem. Lenže 

firmy patria jemu... 

Azda nikto tak vefmi Babišovi nepomohol ako švaj- čiarska 

spoločnosť O. F 1. Aspoň to o nej hovoří samotný chemický 

magnát. Táto spoločnosť vraj vyfínancovala začiatky jeho 

Agrofertu a podlá slov Andreja Babáía sů vlastníkmi Ost Finanz 

und Invest it ion jeho bwalí spolužiaci zo švajčiarskeho 

gymnázia College Rousseau v Ženeve, ktorí malí naňho 

„sSabssť"1 a ktorým sa zapáčil Babišov projekt Agrofertu. 

Spoločnosť O. F. 1. sa podlá údajov vo švajčiarskom 

obchodnom registri zaoberá sprostredkovatelskou činnosťou a 

jej sídlo je v Baare. Dnes už údajné nevlastní 50 percentný 

podiel v Agroferte.

 

ŘjÉesSfl ý Artítoj ¡Mší 



PGČestaý Andrej Bahiš Počestný Andrej Bahtš 

 

 

Ameropa: Švajčiarska spoločnosť, založená v roku 1948 

so sidlom v Ženeve. Jej majitelom je podlá tvrde- nia Andrej 

Babiša rodina Zivv. Ameropa AG, Ameropa hoding AG, boli 

sice založené v roku 1948 vo Švaj- čiarsku. ale súčasná správná 

rada bola v oboch spoločnostiach ustanovená v roku 1994, čo 

koresponduje s Babišovým založením všetkých jeho 

zahraničných firiem. Babiš tvrdí, že firma Ameropa je 

rodinným pod- nikom, a nie veřejnou akciovou spoločnosťou, 

preto sú přesné podiely majitelov rodinnou záležitosťou. Spo-

ločnosť Ameropa sa zaoberá obchodmi s ropou a hnoji- vami a 

v desiatkach krajin zamestnáva asi šesťsto ludí. 

Fertagra SA, Zoug: Švajčiarska spoločnosť 

založená 30. júna 1995 so sidlom vo Fribourgu. Podlá údajov z 

výpisu obchodného registra sa spoločnosť zaoberá importom a 

exportom chemických produktov a agrohnojiv. Jej prezidentom 

je René Kurth a dalšími štatutármi Beatrix Heizmann a Robert 

Konopka. Fertagra SA. je majitelom slovenskej spoločnosti 

SAVENA, s. r. o., ktorej jediným konatelom je Andrej Babiš. 

Spoločnosť vznikla v roku 1991 a založil ju právnik JUDr. 

Vojtech Ágner, ktorý sa stal dvorným spolupracovníkom A. 

Babiša. Neskór Vojtech Ágner túto firmu předal Andrejovi 

Babišovi. 

Skór, ako sa budem zaoberať nesmelým začiatkom Andreja 

Babiša v Bratislavě, přibližme si jeho súčasnú poziciu v 

Čechách, ktorá připomíná razenie smelej cesty a představuje 

závratnú kariéru s jednoznačným výsledkom: Čo chcel, to 

získal. Ide však o privefké „sústo“ pre jedného člověka. 
Kapitola II. 

Chemický magnát v Cechách 

ndrej Babiš bol pre mnohých Čechov neznámou postavou 

do času. keď ho najma ekonomická veřejnost a neskór aj 

médiá začali legistiovat po jeho vstupoch do českých 

chemických podnikov. Terčom záujmu českých novinárov sa 

však Andtej Babiš stal pred viac ako troma rokmi, keď 

postupným ovládnutím chemického priemyslu završil svoje 

snahy kúpou 63 percentného balika Unipetrolu. Nespočetné 

množstvo článkov monitorujúcich jeho pósobenie na českom 

agrochemickom trhu odrážalo jeho nastúpenú cestu, ktorá 

připomínala skupovanie lacných odevov vo výpredaji. Túto 

cestu možno večne „šmírajúci" novináři či neprajníci miestami 

urobili klukatejšiu, avšak Babišovi sa plány skór, či neskór 

naplnili. 

A 

 

Andrej Babiš si pripija s českým premiérom Milošom Zemanom po slávnostnom 

podpise zmluvy medzi jeho Agrolertom a českou vládou o kúpe 63 percentného 

balika českého petrochemického gigantu Unipetrol 12. januára 2002 v Prahe 
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Od hnojív k predaju potravin: Agrofert, vlajková locT 

Babišovho impéria, má podiel v 83 podnikoch zamera- ných na 

spracovanie pornohospodárskych surovin a petrochémiu. V 

Agroferte má dnes Babiš podlá dostupných informácii 45 

percent akcii. Zvyšok vlastni O. F. I. a Ameropa, na ktoré sa 

pozrieme neskór. Vláni bol Agrofert osmou najváčšou českou 

firmou so ziskom 2,5 miliardy korún a tržbami viac ako 30 mi- 

liárd. Za štyri roky odviedol českému státu na daniach 2,3 

miliardy korún a vytvořil 7,5 miliardy zisku. Po spri- 

vatizovani Unipetrolu sa odhaduje ročný obrat všetkých jeho 

firiem na vyše sto miliard českých korún, čo je viac ako 

polovica slovenského štátneho rozpočtu, Medzi najváčšie 

firmy, ktoré Agrofert ovládá, patria chemičky Lovochemie, 

Precheza, Precolor a Deza, Babiš ovládol aj firmu AliaChem. 

ktorá vlastni dalšie štyri výrobné podniky: Shyntesiu, Fatru, 

Moravské chemické závody a Technoplast. Celá táto skupina 

představuje zoskupenie výrobcov hnojiv, plastov a dalších 

chemikálií. Získáním Unipetrolu kúpil Babiš aj Chemopetrol 

Litvínov, ktorý zásobuje jeho súčasné podniky, dalej Kaučuk 

Kralupy a Spolanu Neratovice. 

Andrej Babiš prostredníctvom spoločnosti AGFTrading 

obchoduje aj s poI’nohospodárskymi hno- jivami, pričom vlastní 

skupinu podnikov pol nohospo- dárskeho zásobovania a nákupu, 

ktorú nedávno rozšířil o sedem firiem, ktoré kúpil od 

skrachovanej skupiny Tchecomalt. Ovládá aj niekofko 

másokombinátov: Maso Planá, Masokombinát Klatovy a Masnu 

Studená. Má tak ucelený reťazec od výrobných hnojív cez 

obchod s polnohospodárskym a potravinářským tovarom až po 

nákup pofnohospodárskych produktov. 

 

ALIACHEM *.i. 

Tunel v Agrobohemii: Keď Zemanov kabinet odkle- pol 

Babišovi český chemický gigant, verejnoprávna Česká televizia 

odvysielala vo svojej hlavnej publicis- tickej relácii Fakta 

dokument o tom, odkial' Andrej Babiš pochádza, a čo všetko už 

v Čechách dokázal. Výsledkom tohto materiálu bolo například 

zverejnenie spósobu a názorov na to, ako ovládol lukratívny 

chemický podnik Lovochemie. Ako sa k nemu vlastně dostal? 

V polovici 90. rokov získala veřejnou súťažou od Klausovej 

vlády páťdesiatjeden percentný balík akcii lovosickej 

Lovochemie spoločnosť Proferta, ktorú vlastnil Babiš spoločne 

s nemeckým podnikom BAGS. Proferta na túto privatizáciu 

využila službu Investiční a poštovní banky (IPB), ktorá pod 

tlakom Klausovej vlády financovala mekol'ko privatizácií s 

vědomím, že
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úvěry nemóžu byť reálne splatené a požičala si od nej pol 

miliardy korun. Behom troch rokov chemický král' Babiš 

uskutočnil trik, za ktorý ho dnes vyšetřuje poli- cia. S pomocou 

statného Unipetrolu sa zbavil svojho závazku voči banke aj 

nemeckému partnerovi. Kvóli tomuto účelu Agrofert spolu so 

štátnym Unipetrolom založili spoločnú firmu Agrobohemie. 

ktorá navýšením základného imania o štvrť miliardy konin 

získala v Lovochémii majoritu. Proferta sa napriek nátlaku 

nemeckého spolumajitefa navýšenia nezúčastnila a zostala jej v 

podniku minorita. Stratégom prevratu bol Babiš, šéf 

představenstva v Lovochémii, Agrobohemii i Proferte. Zo 

svojej funkcie potom poslal Profertu do likvidácie aj s 

polmiliardovým dlhom v IPB. V celom případe dodnes nie je 

jasné, kto posky- tol Agrobohemii potřebný kapitál na 

ovládnutie podniku - štátny Unipetrol, Babiš, alebo firma O. F. 

I. Unipetrol ani Babiš dóvod spojenia nikdy nevysvětlili. 

Súboj v Lovochémii sa napokon skončil tak, že nemecká 

firma, ktorá sa cítila Babišom ako svojím spoločníkom 

podvedená, podala na Agrofert - teda Babiša - trestné 

oznámenie. Polícia mala v lete tohto roku ukončit' svoje 

prešetrovanie aj vzhladom na to, že Babiš bol v 

predstavenstvách všetkých troch spoločnos- tí. Ústecká štátna 

zástupkyňa Lenka Bradáčová si myslí, že išlo o zneužitie 

informácií v obchodnom styku. Dlh Proferty zdědila po krachu 

zadíženého impéria IPB „levia banka“ ČSOB. Tá podala na 

Profertu trestné oznámenie za podvod. Proferta totiž ručila za 

úvěr privatizovaným podielom lovosickej Lovochémie, ale 

keďže stratila v podniku vplyv, stratila hodnotu aj banková 

záruka.
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Pódia informácii prezentovaných v hlavnom publici- 

stickom programe Českej televízie bola společnost' Proferta 

vytunelovaná, a to samotným Andrejoni Habisom a ceski 

daňoví poplatníci prídu minimálně o P° m,liardy českých korun. 

Štátna zástupkyňa policaj- tom tiež napísala, že podlá jej 

názoru sa Andrej Babiš stojací v cele Agrobohemie. 

transakciami v Lovochemii a Proferte zrejme chce] splateniu 

pol miliardového uveru umyselne vyhnúť. Andrej Babiš: 

„Myslím si, ře tento případ bude došetrený a diífam, ze rvc/i/o. 

Túto auzu sa stale niekto snaží otvárať a poškodzuje to náš 

unidz. Ja som si nebol vědomý, že my by sme niečo také -

apncmt , Ku kauze Proferta nemám čo pověda,' 

V Lovochemu sme navyšovali základné imanie v zmysle 

požadavky Európskej banky," dodává Babiš Dnes je situácia 

takáto: Agrobohemie úplné ovládla 

dnes“SST Pred‘ým 0VlílClala Pr0ferta' kt0ráje 

 

Keď Zemanov kabinet prekvapujúco priklepol 

Unipetrol Agrofertu, dominantnú firmu v českej 

petrochémii zamieril Babiš k hviezdnym výšinám. Jeho najváčší 

konkurent, britská Rotch Energy, ponúkala českej štátnej kase 

14,5 miliardy českých korún. Babiš o tri miliardy menej. I-loci 

Zeman spočiatku tvrdil, že v najváčšej českej privatizácii bude 

rozhodujúcim kritériom cena, zrazu sa na to zabudlo... 

V Čechách nie je žiadnym tajomstvom, že Ing. Andrej Babiš 

má velmi dobré kontakty na českú poli- tickú špičku. Známy je 

jeho vrúcny vzťah k ludom blízkým bývalému českému 

premiérovi Milošovi Zemanovi či niektorým členom jeho 

vládneho kabinetu alebo aj dnes vládnej ČSSD. Neobchádza 

však ani Klausovu ODS. Je pieto len logickou otázkou, či dané 

vztahy napomohli Babišovi k privatizácii Unipetrolu. 

Nelogickou by bola odpověď nie...

LOVOCIIEMIE r 

a) 1995—póvodný vlaslník 

 

b) 1998 — navřšcnic ininnia nový 

vlaslník 

PROFERTA 

ÚvcrzIPB na ■500 
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Budova českého Unipetrolu v Pralie 
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Narodeniny v poslaneckej 

sněmovní. Andrej Babiš gratuluje poslancovi ČSSD Robertovi Kopeckému k 

narodeninám v budově českého parlamentu. Medzi hosťami nechýbal ani minister 

priemyslu Miroslav Grégr. 

ktorýpri pohári vina zotr- val s 

Andrejom Babišom v důvernom 

rozhovore. 

V českých 

politických a 

novinářských kruhoch sa 

po přiklepnuti Unipetrolu Babišovi začalo doslova verejne 

pošuškávať o tučnej provizii, ktorá mala odísť z Babišovho 

vrecka cez premiérovho poradců Šloufa k Milošovi Zemanovi a 

ministrovi priemyslu Miroslavovi Grégrovi. Hovořilo sa radovo 

o devať cifer- nej sume. Taktiež sa niektori česki novináři 

zaoberali informáciou, že česká tajná služba BIS pred rozhod-

nutím informovala niektorých ministrov Zemanovej vlády na 

zahmlené majetkové prepojenia Agrofertu. Doslova mala BIS 

neodporučit' privatizáciu v prospěch Babiša. Pri střetnuti s 

mojimi českými kolegami v Prahe som sa dozvěděl, že právě 

premiérov poradca Šlouf mal údajné zabezpečit’, aby sa 

Bezpečnostná informačná služba stiahla, o svojom stanovisku 

ďalej jednotlivé ministerstvá neinformovala a do odpredaja 

Unipetrolu sa takpovediac „přestala starat’.“ 

Česká tajná služba podrobné monitorovala Andreja Babiša 

od jeho příchodu do Českej republiky v súvis- losti s 

akvizíciami jeho Agrofertu. Sledovala jednotlivé operácie a 

vstupy do chemičiek. Niekdajší šéf bratislavského Petrimexu 

Marián Mojžiš mi na jednom z našich střetnutí venovanom 

Andrejovi Babišovi 

medzi štyrmi očami oznámil, že ho začiatkom tohto roka 

navštívili dvaja veťmi dobré informovaní ludia, o ktorých bol 

presvedčený, že sú zo slovenskej tajnej služby SIS a českej BIS. 

Po tom ako ma prehladal, či nemám nahrávacie zariadenie a či 

informácie nějako nezaznamenávam, mi povedal: „Mali tolko 

podrobných informácii, o ktorých som ako niekdajší šéf 

Petrimexu nevěděl a mohol som ich mať k dispozicii. Žiadali 

ma, aby som urobil niečo, s čím som nesúhlasil." Na moju 

konkrétnu otázku, o čo išlo odpovedal: ..Chceli. aby som niečo 

podpisal, antidatoval, s čím som nesúhlasil, “ dodal Mojžiš, od 

ktorého neznámí ludia žiadali podpis pod niekoťko 

dokumentov, čo by umožnilo vstup daných osob do českého 

Agrofertu. Mojžíšovi mali za jeho konanie ponuknut' sumu 

prevyšujúcu dvesto miliónov slovenských korún. Je len zřejmé, 

že kvóli obavám o holý život Mojžiš tieto informácie poprie. 

Za kúpu Unipetrolu mal Babiš zaplatit' českej vládě ešte vo 

februári 2002 podlá kurzu českej koruny voči euru v přepočte 

11,75 miliardy korún, piičom nezaned- batel’nou bola pri 

privatizácii aj podpora americkej petrolejárskej spoločnosti 

Conoco (vlastní čerpacie stanice JET). Ako strategický 

privatizačný partner mala od Babiša získat’ Českou rafinerii, 

Benzinu a jej sieť čerpacích stanic. Za ich výměnu malo 

Conoco zaplatit’ Babišovi viac ako sedem a pol miliardy korún. 

Situácia sa však zvrtla. Akcie Unipetrolu prudko klesli na 

historické minimum a samotná privatizácia chemického gigantu 

sa začala koncom prvého kvartálu tohto roka komplikovat’. 

Spoločnosť Conoco dostala od svojho nového majitela Philips 

Petroleum piíkaz na zastavenie všetkých nových akvizícií. 

Naviac, verejne sa
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začalo uvažovat' o tom, že sa z Európy úplné stiahne. Na jej 

miesto chcela nastúpiť francúzska spoločnosť TotalFinaElf. Aj 

tu však vznikol problém v podobě tajnej doložky, ktorú na stol 

vytiahol jeden z členov konzorcia IOC - Shell (IOC: Agip. 

Conoco. Shell). Jej obsah hovoří o predkupnom právě členov 

IOC na akcie České rafinérské a o tom, že všetci členovia 

konzorcia musia v rafinériách držať rovnaký podiel. To 

znamená, že Conoco, respektive TotalFinaElf od Babiša 51 per- 

centný podiel Unipetrolu v České rafinérské kúpiť nemóžu. 

Andrej Babiš sa pri privatizácii Unipetrolu spočiatku 

spoliehal na rakúsku spoločnosť ÓMV a neskór na Conoco. Obe 

ho takpovediac zradili a začiatkom júla tohto roku sa členovia 

konzorcia IOC dokonca zriekli predkupného práva na kúpu 51-

percentného podielu Unipetrolu v Českej rafinérskej. Chýbala 

im totiž klučová informácia na to, aby mohli akceptovat cenu 

necelých osem miliárd českých korun, za ktorú Unipetrol 

rafinérsku ponúka. Nevedia, ako budú nastavené predávacie 

ceny za dodávky surovin medzi rafinérskou a dalšou z dcér 

Unipetrolu - litvínovským Chemopetrolem. Preto ani nemóžu 

vedieť, aké zisky budú rafinérie vytvárať, a teda kol'ko za ne 

móžu zaplatit. O predávacie ceny sa koncom júna tohto roka 

(2002) medzi Chemopetrolem a Českou rafinérskou rozhořel 

ostrý boj, ktorý vyvrcholil prerušením dodá- vok surovin a 

odstávkou prevádzky Chemopetrolu. 

Vsetky problémy spojené s predajom Unipetrolu Slovákovi 

Babišovi súvisia s peniazmi. Pol roka po riadnom podpise 

zmluvy o kúpe sa totiž český chemický magnát so štátom stále 

nevyrovnal. Niektorí 

pozorovatelia sa preto domnievali, že Andrej Babiš vlastně za 

predaj Unipetrolu zaplatit’ vóbec nechce. Svedčiť mal o tom aj 

takt. že po podpise zmluvy mal Agrofert zrealizovat’ rad 

formálnych krokov. Medzi ne patři aj vyplnenie a odoslanie 

dotaznika Antimonopolnímu úřadu ČR, ktorý následne posúdi, 

či sa Babiš so svojim Agrofertom nestane v Českej republike 

monopolom. Po jeho prieskume musi Babiš do piatich dní 

zaplatit’ 361 miliónov eur na účet štátu. Andrej Babiš však 

spominaný dotazník Antimonopolnému úřadu posielal pol roka, 

až ho v auguste úrad konečne zaregistroval. Dovtedy na jeho 

naliehanie reagoval magnát výhovorkami, že zatiať nemá 

zhromaždené kompletně informácie. Odborníci konštatovali, že 

Babiš záměrně natahoval čas, ktorý využil na zháňanie peňazí 

alebo využíval aj tzv. bezváhový stav, keď aj bol a aj nebol 

vlastníkom spomínaného gigantu. Počas tohto stavu mohol 

údajné v Unipetrole realizovat’ svoje plány tak, že ho na vlastný 

prospěch - na prospěch Agrofertu - oslaboval. 

Zohnať 361 miliónov europeňazí nie je sranda. Fakt, že s tým 

mal problémy aj Andrej Babiš, však miestami vyvracajú jeho 

ďalšie akvizicie, keď v Nemecku začiatkom leta kúpil 

spoločnosť produkujúcu čpavok SKW Piesteritz. Na jej 

vyplatenie sice potřeboval menej peňazí ako na Unipetrol, 

rádovo išlo o desiatky miliónov eur, lenže okrem týchto 

financií, potřebuje získať aj ďalšie na Unipetrol a zároveň musí 

zohnať aj niekol ko miliárd korún na samotný chod tohto 

českého petrochemického gigantu. Okrem toho převzal v 

Bratislavě za dvesto miliónov slovenských korún další 

chemický podnik Istrochem. Keď ide, tak ide.
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O tom. že mu pomóže jeho dvorná banka Citibank, je známe. 

Nie je však známe, ktoré popředně české, slovenské, respektive 

světové banky by sa inali podielať na syndikovanou) úvere pre 

Babišov Agrofert. Spomedzi známých bankových domov som 

zaregistroval meno Raiffeisen Zentralbank Österreich AG vo 

Viedni, kde mal Andrej Babiš v júli tohto roka žiadať o úvěr 

prostrednictvom spoločnosti CCC. 

 

V pražskej budově Unipetrolu sídli aj 

spoloinosť Benzina, patriaca České 

rafinérské, klorů Babiš privatizáciou 

Unipetrolu ziska a následne ju chcel 

odpredať za 6 až 8 miliárd kořím 

spoločnosti Conoco. 

 

 



Počestný Andrej Babiš 
Počestný Andrej Babiš 

 

Kapitola III. 
Klamár Andrej Babiš 

polupráca s ŠtB: Pri představovaní Andreja Babiša vo 

veřejností a analýzach jeho obchodov našli českí 

novináři okrem podozrivého a policiou prešetro- vaného 

obchodu v Lovosiciach aj inu informáciu, týka- júcu sa jeho 

minulosti, lšlo o spolupráci! s komunistickou tajnou 

bezpečnosťou. Vo zverejnených zozna- moch 

spolupracovnikov bývalej Štátnej bezpečnosti je uvedený ako 

agent s krycim menom Bureš. „5 ŠtB som nespolupracoval a 

ich agenlom som nikdy nebol, “ uvádza Andrej Babiš na svoju 

obhajobu a ďalej vysvetluje: „Mój jediný vzťah k ŠtB bol, že 

ma vypočíivali kvóli dovozu fos- fátov zo Sýrie. Tá nemata 

peniaze na splácáme dodávok zbrani z Československa a 

ponúkala platbu surovými fos- fátmi. Bolí však nekvalitně a 

my sme ich nechceli kupovat. Na nátlak ŠtB sme doviezli 

skúšobnti várku a ukázalo sa, ~e sme mali pravdu - pri 

vykládkách bol zamořený celý Prerov. Rozběhlo sa 

vyšetrovanie, padali slova ako sabotáž, ale preukázali sme, že 

máme pravdu," dodává Babiš s poznámkou, že musel 

podpisovat' ¡ba protokoly a výpovede. „Spoluprácii som 

nikdy nepodpísal. Ti, čo pracovali v oblasti zahraničného 

obchodu, vedia, že ŠtB bota súčasťou života," uzaviera túto 

kapitolu Babiš. 

S jeho nespoluprácou so Štátnou bezpečnosťou to však 

nebolo také jednoznačné, ako tvrdí. Existujú totiž ludia, 

ktorým sa Andrej Babiš so svojou spoluprácou v slabšej 

chvíli zdóveril, a ti dnes zhodne konštatujú, že klame. 

Jednoznačné v ŠtB bol, a dokonca aj s bratom Alexandiom a 

otcom Štefanom. Za bývalého režimu mali totiž v Austrálii 

rodinu. Konkrétné išlo o sestru olea 

Andreja Babiša, ktorá v tom čase žila u našich protinožcov, “ 

hovoří člověk, ktorý Babiša dověrně pozná a památá si chvilu, 

keď sa po revolúcii zveřejnila prvá várka spolupracovnikov a 

agentov tajnej služby, v ktorej figurovalo aj meno A. Babiša. 

Vtedy jeho blízké okolie reagovalo natol ko podrážděně, že sa 

Babiš u niektorých dokonca doprosoval odpustenia tvrdiac, že 

priatelbv nikdy nezradil. Táto osoba si památá aj na to, že 

Andrej Babiš mal mať dokonca ako agent ŠtB pridelený aj 

špe- ciálny pas červenej farby, vďaka ktorému mohol v čase 

„zuřivého socializmu“ bezproblémovo cestovat' po svete. 

 

Medzi najbližších Babišových kamarátov patřil aj bývalý ri 

ad i tel' Petrimexu Ing. Anton Rakický. Právě on, keď sa ako 

jeho priamy nadriadený o ŠtB dozvěděl, zostal nielenže 

překvapený, ale natoFko sa rozhořčil, že sa s Babišom 

pohádal a ešte dlho mu túto vec „vyha-

dzoval na oči”. Dóvod jeho rekcie nie je známy. On sám bol 

totiž spolupracovnikom ŠtB s dobrými vzťahmi v rámci jej 

struktur a o spolupráci a zaradeni Babiša musel vedieť. Po istorn 

čase Babiš dokonca požiadal Antona Rakického, aby sa 

nějakým spósobom. ako štát- ny tajomnik ministerstva 

zahraničných vzťahov (čo bola kumulovaná funkcia s 

generálnym riaditelom Petrimexu), dostal k jeho zvázkom. 

Rakický mu to mal aj slúbiť. „Keď však Babiš zo stretnutia 

S 

 

Anton Rakický (třetí sprava) 
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odišiel, tak sa Rakický zasmial a povedal, že sa mu na jeho 

zvázky vykašle, a ak sa k nim dostane, tak mu ich aj tak v živote 

nedá, lebo si ich nechá,“ .vpomina si člověk, ktorý sa tohto 

stretnutia zúčastnil. 

Ing. Anton Rakický bol však kapitolou samou o sebe. 

Nielenže aj on spolupracoval s ŠtB. ale dokonca mu kvóli 

podplácaniu príslušníkov 12 správy Štátnej bezpečnosti a 

nekalým kšeftom málo hrozit" vázenie. Na střetnuti s niekdajším 

zamestnancom Petrimexu, ktorý s Rakickým obchodoval, som 

sa například dozvěděl, že zhruba tri roky pred revolúciou bol 

Rakickému odobratý pas a dostal zákaz cestovania do 

zahraničia. Štátna bezpečnost' začala proti nemu a vlastným 

prislušnikom viesť vyšetrovanie, počas ktorého sa A. Rakický 

psychicky zrútil a na niekoFko mesiacov sa uchýlil do hlbokého 

súkromia vo svojej chatě vo Vysokých Tatrách. V tom období 

mu dochádzalí nielen nervy, ale aj peniaze, a preto mal požiadať 

svojho kolegu, riaditefa 31. obchodnej skupiny v Petrimexe 

Dušana Slezáka, aby vycestoval do západ- ného Nemecka, do 

firmy Metal Geselschaft, Gmbh a zobral od nej zhruba 200 až 

300 tisíc nemeckých mariek. Išlo o naakumulované peniaze - 

provizie z obchodov pre Rakického. Vo svete bolo běžné, tak 

ako už aj dnes u nás, že za sprostredkovanie máte odměnu. 

Samozrejme. obchody realizoval bratislavský Petrimex so 

Západom prostrednictvom Rakického. Táto firma bola v zmysle 

súkromnej dohody medzi osobami reprezentujúcimi biznis 

určená na Rakického vyplácanie. 

Anton Rakický sa napokon do vazenia len tak-tak nedostal. 

Přišla totiž něžná revolúcia. Naopak, opáť vyletel do výšin a v 

roku 1990 sa sláva generálnym ria- ditelom Petrimexu. Mal 

svoje kontakty... Právě kvóli nim ho Babiš požiadal aj o 

ziskanie svojho zvázku z archívov ŠtB. 

 

Babiš o svojich začiatkocli v Petrimexe: Neznáni}' Slovák, z 

ktorého sa v Čechách stal miliardář a Richelieu českej chémie v 

týždenniku Plus 7 DNÍ začiatkom tohto roka hovori (Plus 7 DNÍ, 

číslo 3, 21. január 2002), že začínal v podniku zahraničného 

obchodu Petrimex. ..Vroku 1985 sa prepracoval až na obchodné 

oddelenie CSSR v hlavnoin meste atraktivneho Maroka. Rabate. 

Ako obchodný delegát zastupoval dvanásť podnikov z dech i 

Slovenska. Domov ho mal v roku 1990 stiahnnťjeho šéf Anton 

Rakický, vtedajši generálny riaditeí Petrime.xit, ktory mu 

ponuko! poziciu riaditeía obchodnéj skupiny a clena 

představenstva podniku. Tri mesiace pred rozpadom 

Československa mal založit' Petrimex na Babišovo naliehanie 

kanceláriu v Prahe a o dalších dvadsatjeden dni dcérsku 

spoločnosť Agrofert. V 1995 dostal Babiš z Petrime.xit výpověď 

a rozhodol sa zostať i’ Čechách. Ako tvrdí, vyplatil Petrimexu 

Agrofert a začal podnikat'. ..Petrimexu som nezostal nič dlžný," 
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spomtna Babiš, ktorému na začiatku vraj chýbalo to 

najpodstatnejšie - peniaze. Ako hovori, spomenul si však na 

svojich spolitžiakov zo švajčiarskeho gymnázia Collége 

Rousseau v Ženeve, kde študoval ako syn zástupců 

Československa v GATT pri stálej misii OSN. Švajčiari mali na 

Babiša slabost a zapáčil sa im aj jeho projekt, a tak mu požičali 

prostrednictvom nimi založenej spoločnosti O. F. I. peniaze." 

Právě táto životná etapa je Babišom vyrozprávané 

zjednodušené klamstvo. Po štúdiách na Vysokej eko- nomickej 

škole v Bratislavě nastúpil priamo do Petrimexu. Po zaučeni sa 

prešiel niekolkými odbormi a skupinami, až sa dostal ku 

plastom a neskór k obchodu s hnojivami. V roku 1985 sa vóbec 

neprepra- coval do atraktivneho Maroka vlastnou šikovnostmi, 

ale nešikovnostmi. Dóvod bol jednoduchý. V čase, keď v roku 

1984 pracoval v petrimexáckej obchodnej skupině, mal poměr s 

referentkou z Petrimexu Alenou F., ktorá zostala v druhom 

stave. Jeho kolega si spomina, že sa kvóli nej chcel aj rozviesť. 

Napokon ho však rodina donutila, aby sa jej vzdal a primál ju k 

potratu. Dokonca sa o ňu po kyretáži mal aj v byte nemenovanej 

znátnej starat' a ošetřovat' ju. Celá vec však nezostala len v 

rodině, ale převalila sa aj v podniku. Babišov otec preto 

navštívil vtedajšieho generálneho riaditeía Petrimexu, dnes už 

nebohého Šebika a orodoval za svojho syna, aby ho vyslal do 

zahraničia, čim by zachránil jeho manželstvo. Tak sa aj stalo. 

Babiš sa ocitol v Maroku na tamojšej delegatúre a rodina bola 

zachráněná. Jedným z hlavných argumentov pre jeho vyslanie 

do zahraničia bola však aj Babišova angažovanost' v SZM, ktorá 

bola touto udalosťou poznačená a neistým sa stal aj jeho postup 

do pozícii v komunistickej straně. 

 



Počestný Andrej Babiš 
Počestný Andrej Babiš 

 

Petrimex - obchod so svetom: Život Andreja Babiša je hlboko 

přepojený s Petrimexom, v ktorom odpracoval osemnásť rokov. 

Petrimex bol slovenským specializovaným podnikom 

zahraničného obchodu, ktorý nakupoval agrochemické, 

chemické, či ropné komodity, ktoré vtedajšie Československo 

nemálo, ale pre svoje hospodárstvo potřebovalo. Kedze ČSSR 

patřila medzi krajiny východného bloku, rózne sankcie a 

embarga na krajiny ako Irak, Irán, Libya či Korea, pre nás v tom 

čase neplatili. Aj preto sa s týmito štátmi hojné obchodovalo. V 

případe Petrimexu sa však realizoval klasický trhový obchodný 

styk a jeho zaměstnanci mali v čase „zuřivého“ socializmu 

nadpriemerne vysoké platy, cestovali po svete a mali nárok na 

vysoké diéty. Predsa len išlo o obchody, v ktorých sa platilo na 

„tvrdo“ - dolármi. Samozrejme, išlo aj o zodpovědnost'. 

Petrimex vznikol v roku 1948 podobné ako v Čechách český 

Chemapol a v roku 1969 sa stal štátnou účastinnou spoločnosťou 

v ktorej mali podiely desiatky slovenských a českých 

chemických podnikov, ktorým zaisťoval nákup surovin. V 

polovici deváťdesiatych rokov sa pre- transformoval na akciovú 

spoločnosť, pričom jeho hlavnými akcionármi boli například 

Duslo Šala, Slovnaft, Matador Púchov, Chemosvit Svit, české 

fabriky Secheza Lovosice (Severočeské chemické závody), 

Spolana Neratovice, či Chemické závody Litvínov. Petrimex mal 

vela zahraničných firiem. Išlo o tzv. afilá- cie v západnom 

Nemecku, vo Švajčiarsku, v Holandsku, Austrálii, obchodno-

technické kancelárie v Pekingu, Moskvě, Kyjeve, či vo Varšavě. 

Petrimex mal zastúpe- nia aj na rozhodujúcich ekonomicko-

hospodárskych trhoch, na ktorých bol svojimi komoditami 

přítomný. 

Išlo o priestory Severnej Alriky, Skandinávie, blizkeho a 

dalekého východu, či juhovýchodnej Ázie. Aj preto, keď prišiel 

Andrej Babiš v roku 1992 s myšlienkou vytvorenia zastúpenia 

Petrimexu v Prahe, v nadváznosti na bližiaci sa rozpad 

Československa to malo svoje opodstatnenie a zapadalo to 

koncepcie Petrimexu. 

 

Bývalá budova slovenského Petrimexu v Bratislavě a parkovišti před ňou, 
ktoré v súčasnosti zlva prázdnotou. 
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Ako som už spominal. československá chémia bola jeden 

kompaktný celok. v rámci ktorého boli fabriky poprepájané. 

pričom Petrimex po rozpade Českej a Slovenskej federatívnej 

republiky, nadalej spolupracoval s českými fabrikami, ale už na 

medzinárodnej báze. Aj preto bolo len otázkou času. kedy sa 

firmy finančně vyrovnajú a vzájomne si vymenia jednotlivé 

akcie. V Čechách si napokon Petrimex zakladá Agrofert, s. r. o., 

z ktorého sa neskór stává akciovka so 100 percentným 

vlastnictvom Petrimexu Bratislava. 

Rok 1990 

Slovnaft. a. s.  _______  

Duslo Šal’a,  _______  

Malador Púcliov, a. s. 

Chcmosvil Svil, a. s. 

Lovosice — 

Neralovicc — 

Litvínov — 

Biznis po slovenský: V čase vzniku nového ekono-

mického prostredia, ale aj následne v „duchu" delenia 

federálneho majetku, sa Petrimex 

stává takpovediac studnicou peňazi 

pre úzké skupiny ludi. Všetko sa to 

však začalo po revolúcii. 

Československo prechádzalo v ekonomike na západný trhový 

systém a obchod so svetom představoval vel'ké možnosti a 

samozrejme aj příjmy. Dá sa povedať, že ludia ktori boli v tom 

čase na vedúcich postoch v danom odvětví, vystihli dobu, lebo - 

ako sa hovoří - ocitli sa v správnom čase na správnom mieste. Aj 

keď to sami netušili alebo to nemohli nijako predpokladať a 

ovplyvniť. A začalo sa s podnikáním. Do módy prichádzal 

systém, v rámci ktorého si niektorí pracovníci Petrimexu založili 

na seba alebo na iné osoby firmy, ktoré začali podnikat' v tom 

istom, v čom podnikal Petrimex. Tým sa vlastně cesta putovania 

tovarov predížila, odchýlila, alebo úplné Petrimex vynechala. 

Strácali sa obchodní partneři, mizli kontakty a zisk z obchodov 

končil v súkromných vreckách. Týka sa to aj případu Štefana 

Petkaniča, ktorý pósobil na poste ríaditela 33. skupiny Petrimexu. 

Tá realizovala aj vývoz dopravných pásov pre Matador Púchov v 

objeme 600 miliónov korún. Zo dňa na deň však tento obchod z 

Petrimexu odišiel. Zrazu sa stal obchodom inej - súkromnej firmy 

Conamis, ktorej spolumajitelbm bol právě Štefan Petkanič. 

Liek na lačné a rýchle zarábanie na úkor Petrimexu sa teda 

našiel a zabehol. Takto sa zrodilo viacero firiem ako například 

SIMA, Contix, atď... O mnohých podobných kšeftoch vedel aj 

riaditel* Petrimexu Anton Rakický, pretože bol do viacerých z 

nich zaangažovaný. Právě kvóli lomu sa so Štefanom Petkaničom 

natofko

ROS 31 - Solúrová 
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pohadal, že ho Rakický z Petrimexu vyhodil. Petkanič však 

nenechal na seba dlho čakať a robil všetko preto. aby to 

Rakickému vrátil, aby ho z funkcie generálneho riaditela 

Petrimexu odvolali. To sa napokon aj stalo. Kluč k tomu, však 

mali ini „hráči", na čele ktorých stál Ján Duck}'. Aj ten pracoval 

v Petrimexe a kvóli podobným kšeftom ho Rakický taktiež 

vyhodil. Túžba po pomstě sa napokon Petkaničovi splnila a do 

Petrimexu sa vrátil, a to v partii Mariána Mojžiša, po Rakického 

odvoláni. 

 

Vyhnanie z raja: Porevolučná doba so sebou priniesla aj 

kalné vody a hmlu, v ktorej bolo vela peňazí a skupiny rudí, o 

ktorých dodnes nikto nič nevie. Nuž a ako som už spominal, 

tam kde sú peniaze. je aj moc. A kde je moc, tam je politika. V 

období rokov 1990 až 2000 sa v Čechách a na Slovensku 

vystriedalo niekoFko vlád. Na Slovensku išlo v roku 1990 o 

vládu národného porozumenia, ktorej predsedom bol Milan Čič 

a v ktorej sedel v kresle ministra obchodu a priemyslu Ján 

Ducký. Po nej přišla vláda Vladimíra Mečiara, 

niekolkomesačná vláda Jána Čarnogurského až v roku 1992 

opáť nastúpil Vladimír Mečiar. V roku 1994 vládol Slovensku 

šesťmesačný Moravčikov kabinet. Po ňom sa po tretikrát vrátil 

Vladimír Mečiar. Nie náhodou spomina Andrej Babiš a Anton 

Rakický na svoj odchod z Petrimexu, ako na vyhnanie 

Mečiarovou lobby. Právě Mečiarovci vládli v danom období 

najdlhšie a časová postupnost’ krokov napovedá, ako to vlastně 

všetko bolo... 

 

Generálny riaditel Petrimexu, bol z titulu svojho postavenia 

ako štatutára významnej firmy združujúcej slovenské chemické 

piliere menovaný zároveň do poli- tickej funkcie. Paralelne 

vykonával funkciu štátneho tajomníka ministerstva 

zahraničných vzfahov, pričom v danom období bol mínistrom 

tohto rezortu Milan Kňažko z 11ZDS. V roku 1993 sa však 

dvojnásobný premiér Mečiar s Milanom Kňažkom pohádal a z 

tejto funkcie ho odvolal. Anton Rakický sa ocitol takpovediac 
 

Stefan Petkanič (uprostřed). 

 

Rok 1993 f 
/ ministři 

Vláda SR 
Premiér Vladimír 
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v kurióznej situácii. Jednak bol s Kňažkom, ktorý začal 

zakladať nový politický subjekt (Alianciu demokratov) kamarát. 

a jednak mal priatelov vo vládnom HZDS a sedel v Mečiarovej 

vládě v kresle štátneho tajomnika. Medzi jeho priatelov patřil aj 

Michal Kováč, ktorý sa začiatkom 1993 roka stal prvým 

prezidentom novej Slovenskej republiky. Silnú vazbu na 

prezidenta Kováča zo strany Antona Rakického dokresluje aj 

informácia jedného z jeho blizkych spolupracovnikov, že 

Rakický Kováča finančně podporoval. Na jednom z mnohých 

střetnuti dostal prezident Kováč len tak - ako přejav úcty a 

priatelskej vdaky - od Rakického 50 tisic nemeckých mariek, čo 

představovalo viac ako milión slovenských korún. Rakického 

vazby na jednotlivých ponovembro- vých politikov vychádzali 

tak z titulu jeho funkcie štátneho tajomnika, ako aj z minulosti a 

zo spolupráce v rámci ŠtB. Okrem toho bol Rakický vefmi 

bohatý. Mimochodom právě Anton Rakický pomohol aj inému 

aktérovi róznych spravodajsko-politických, hier Mariánovi 

Kočnerovi. Presne tomu istému Mariánovi Kočnerovi, ktorý bol 

zapletený do podvodu v bratislavskom Technopole spolu so 

synom prezidenta Michala Kováča. Pri jednej z ciest do 

Rakúska, kde naňho platil medzinárodný zatykač, ho zadržala 

policia a uvaznila ho. Právě Rakický ho vďaka svojim 

kontaktom dostal z vázenia von. Marián Kočner a Michal Kováč 

mladší dostali napokon na podvod v Technopole od prezidenta 

Michala Kováča staršieho milost'. Marián Kočner sa neskór 

objavuje v ďalšej predvolebnej kauze z roku 1998 - v kauze 

televízia Markiza. 

Vráfme sa však do roku 1993, ked sa podobné ako Milan 

Kňažko, s Mečiarom pohádali aj další významní 

predstavitelia HZDS - Roman Kováč a Jozef Moravčik. 

Začiatkom roka 1994 na rokováni Politického grémia v Modré 

oznámili svoj odchod z HZDS. Postupné sa k týmto odidencom 

přidal aj další nespokojenec z radov Slovenskej národnej strany 

- Uudovit Černák. Začal sa ťah proti Vladimírovi Mečiarovi... 

Všetci spominani sa napokon v parlamentných vol’bách v 

roku 199S ocitli na spoločnej kandidátke Slovenskej 

demokratickej koalície (SDK) a v Dzurindovej vládě. 

 

 

Roman Kováč a Jozef Předseda vlády a HZDS Vladimír Mečiar (1994) Moravčik v Modré 

(1994) 

 

Milan Kňažko Roman Kováč, vicepremiér a Vladimír 

Mečiar, premiér (1993) 
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100 miliónov na pád Mečiarovej vlády: Začiatkom roka 1994 

spominani odidenci tvořili silnú skupinu opozičných politikov. 

Spolu s KDH vytvořili jednotný priid. ktorý vďaka médiám a 

politickému obchodu so Stranou demokratickej lavice pod 

vedenim jej vtedaj- šieho předsedu Petra Weissa rozhodli o páde 

Mečia- rovho kabinetu. A v tomto prúde sa ocitol aj Rakický. 

Chýbali len dve veci. Hlavný aktér, ktorý Mečiarove odvolanie 

mediálne a oficiálně zastřeší a samozrejme - 

 

peniaze. Člověk, ktorý sa podielal na Rakického odstaveni z 
Petrimexu uviedol, že v tom čase mali traja ludia zabezpečit’ 

údajné 100 miliónov korún na presvedčenie niektorých poslancov 

HZDS a SDL, aby hlasovali za vyslovenie nedóvery vládě 
Vladimíra Mečiara. Údajné malo ísť o Jozefa Majského, o 

bývalého šéfa Východoslovenských železiarní (VSŽ) Berghauera, 

ktorý bol predtým z tejto funkcie odvolaný a posledným z trojice 
„investorov" mal byť právě Anton Rakický z Petrimexu. Osobou, 

ktorá rýchly spád odvo- lávania Vladimíra Mečiara v parlamente 

spustila, nebol nikto iný ako prezident SR Michal Kováč, ktorý 
11. marca 1994 vystúpil v parlamente so Správou o stave 

Slovenskej republiky a premiéra Mečiara v nej označil za osobu, s 

ktorou sa nedá spolupracovat'. Hlasovanie sa napokon skončilo 
pádom Mečiarovej vlády, ktorá do noci stihla 

100 miliónov na pád Mečiarovej vlády: Začiatkom roka 1994 

spominani odidenci tvořili silnú skupinu opozičných politikov. 

Spolu s KDH vytvořili jednotný priid. ktorý vďaka médiám a 

politickému obchodu so Stranou demokratickej lavice pod 

vedenim jej vtedaj- šieho předsedu Petra Weissa rozhodli o páde 

Mečia- rovho kabinetu. A v tomto prúde sa ocitol aj Rakický. 

Chýbali len dve veci. Hlavný aktér, ktorý Mečiarove odvolanie 

mediálne a oficiálně zastřeší a samozrejme - 

 

peniaze. Člověk, ktorý sa podielal na Rakického odstaveni z 

Petrimexu uviedol, že v tom čase mali traja ludia zabezpečit’ 

údajné 100 miliónov korún na presvedčenie niektorých 

poslancov HZDS a SDL, aby hlasovali za vyslovenie nedóvery 

vládě Vladimíra Mečiara. Údajné malo ísť o Jozefa Majského, o 

bývalého šéfa Východoslovenských železiarní (VSŽ) 

Berghauera, ktorý bol predtým z tejto funkcie odvolaný a 

posledným z trojice „investorov" mal byť právě Anton Rakický 

z Petrimexu. Osobou, ktorá rýchly spád odvo- lávania Vladimíra 

Mečiara v parlamente spustila, nebol nikto iný ako prezident SR 

Michal Kováč, ktorý 11. marca 1994 vystúpil v parlamente so 

Správou o stave Slovenskej republiky a premiéra Mečiara v nej 

označil za osobu, s ktorou sa nedá spolupracovat'. Hlasovanie sa 

napokon skončilo pádom Mečiarovej vlády, ktorá do noci stihla 

ešte sprivatizovať niekofko podnikov, medzi ktorými korunovali 

Východoslovenské železiarne, Nastúpila vláda Jozefa 

 

Zíava: Rudolf Filkus, min. financii a Jozef Moravčik, premiér (1998) 

 

Zíava: Rudolf Filkus, min. financii a Jozef Moravčik, premiér (1998) 
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Moravčika, bývalého pracovníka Petrimexu Bratislava. 
 

Rakický zle vsadil: Politická angažovanost Antona Rakického 

dávala tušiť. akým smerom sa bude uberať jeho blizka 

budúcnosť. Na Slovensku vládla vláda Jozefa Moravčika. pričom 

politický vývoj v roku 1994 ukázal, že jeho šesťmesačné 

pósobenie je svojim politickým vplyvom vefmi slabé a najma 

priliš krátké. Tak ako sa bližili septembrové vofby v roku 1994, 

krátil sa aj čas Antona Rakického vo funkcii generálneho ria- 

ditela Petrimexu. Napokon přišlo presne to, čomu nikto z 

„Moravčikovcov“ a ostatných, ktori sa podielali na marcovej 

politickej zmene v počiatkoch spriadania plánov, nechcel veriť. 

Vladimir Mečiar a jeho HZDS opať vyhrálo vofby a spolu so 

SNS a Združenim robot- níkov Slovenska vytvořilo novů vládu. 

Medzi málo ludi, ktori mysleli aj na „zadné dvierka“, však patřil 

aj Anton Rakicý. Vedel, že ho odvolanie za jeho „participáciu“ 

neminie, a preto sa spolu s Andrejom Babišom pripravoval 

prostredníctvom Agrofertu na „zlé časy.“ Z Petrimexu ho totiž 

previedli na súkromnú osobu, ktorou nebol nikto iný, ako Andrej 

Babiš. Okrem iných „zaujimavostí“ je převod majetku Petrimexu 

na Andreja Babiša jedným z najvypuklejšich. Medzi významné, 

však patřili aj vztahy medzi Babišom - Duckým a Rakickým, o 

ktorých sa už všetko nedozvieme, pretože Jána Duckého 11. 

januára 1999 zavraždil zatial' neznámy páchatel'. 

Keď v októbri 1994 zasadala „nová“ povolebná Národná rada 

SR, ktorá v známu parlamentnú noc označovanú za „noc dlhých 

nožov“ premenila všetko naruby, Kňažkovi, Černákovi, 

Moravčikovi či Romanovi Kováčovi sa okamžité dostalo odplaty. 

Ich politický subjekt - Demokratická únia Slovenska (DÚ) sa 

stala terčom zaujmu parlamentnej vyšetrovacej komisie na 

prešetrenie jej účasti v parlamentných vofbách a parlament 

zriadil aj dalšiu komisiu na prešetrenie pričin vzniku ústavnej 

krizy, ktorá viedla k pádu kabinetu Vladimíra Mečiara v marci 

1994. V novembri 1994 bola napokon menovaná nová - tretia 

Mečiarova vláda do ktorej zasadol aj staronový minister 

hospodárstva Ján Ducký. Antona Rakického o necelých páť 

mesiacov odvolali z funkcie. Sám Andrej Babiš na to spomina 

 

Jozef Moravčik, 

šesťmesačný premiér 

(marec 1994 až 

soplembor 1994) 

Michal Kováč, prezident SR 

(1993 - 1998) 

Anton Rakický (vlavo) 
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takto: „Rakický bol politicky nakloněný opozicii, asi to čakal... “ 

Rakický len tak-tak přežil v kresle šéfa obchodnej skupiny v 

Petrimexe pád komunizmu, ale nepřežil nástup Jána Duckého do 

ministerského křesla. V máji roku 1995 bol odvolaný z lunkcie 

předsedu představenstva a generálneho riaditela a spolu s ním 

bol z představenstva a vedenia podniku odvolaný aj Andrej 

Babiš. O niekol'ko mesiacov na to ušiel pred trestným stíháním 

do USA. Z Ameriky sa vrátil pred parlamentnými vofbami v 

1998 roku, aby sa vdaka Jánovi Čarnogurskému stal šéfom SPP. 

Ten ho aj počas formovania novej vládnej koalicie v októbri 

1998 na tento post presadzoval, no vdaka Dzurindovi sa mu to 

nepodařilo. Právě tam začali prvé rozbroje medzi spomínanými 

lídrami Kresťansko-demokratického hnu- tia, ktori sa napokon 

rozišli a zatial’ čo Ján Čarno- gurský ohlásil svoj odchod do 

„ústrania," Mikuláš Dzurinda zakladá novů stranu SDKÚ 

(Slovensku demokratickú a kresťanskú úniu). Je víac ako možné, 

že sa Anton Rakický vďaka vzťahom s KDU a Jánom 

Čarnogurským bude v rámci tohtoročných parlamentných volieb 

opať uchádzať o nějaký post. 

Ján Ducký: V minulosti komunistický káder. ktorý sa do 

popredia dostává v prvej ponovembrovej vládě národného 

porozumenia Milana Čiča ako minister obchodu a priemyslu. Po 

prvých riadnych demokratických volbách sa však na chvílu 

„stratil" a svoje miesto našiel v Petrimexe. Na politický prikaz 

ho Anton Rakický menoval za šéfa viedenskej afilácie 

Petrimexu. Právě v tomto čase nastali medzi nimi nezhody, keď 

sa Ducký kvóli svojim súkromným obchodom dostal s 

Rakickým do konfliktov. Ten mu vyčítal, že bol viac na 

Slovensku v Bratislavě a v Novákoch, ako v práci vo Viedni. 

Napokon Rakický Duckého z Petrimexu vyhodil, čím sa stal 

Duckého úhlavným nepriatelom číslo jeden. 

Odvolanie Rakickóho: Pomsta je sladká a politika 

neúprosná. Také bolo aj povolebné konanie Jána Duckého z 

Hnutia za demokratické Slovensko, z hnutia, ktoré právě 

Rakický, spolu s Kiiažkom, Moravčíkom, Romanom Kovácom a 

prezidentom Michalom Kováčom za asistencie Čarnogurského a 

Weissa pod- viedol na tej najvyššej úrovni, ked' sa mal spriahnuť 

s ostatnými opozičnými politikmí a podielať sa na páde 

Vladimíra Mečiara v marci 1994. Aj preto len necelých pať 

mesiacov po vol'bách přišli na rad akcionáři Petrimexu - 

Slovnaft Slavomír Hatina a Duslo Šala Jozef Kollár. Tí sa v 

zmysle politických dohod mali postarat' o odvolanie 

petrimexáckeho vedenia a na násto- jenie Jána Duckého do 

funkcie ustanovit’ Mariána Mojžiša. Obaja menovaní sa k téme 

Andrej Babiš a Anton Rakický odmietli vyjádřit'. A obaja 

menovaní stihli za Mečiara privatizáciu „svojich“ podnikov, ked' 

si 

 

zo Slovnaftu „zobral“ svoj kúsok Hatina a z Dusla Šala zasa 

svoj diel Kollár. Do Petrimexu leda začiatkom mája 1995 

nastupuje nová skupina na čele s Mariánom Mojžišom, dnes 

životným partnerom Anny Nagyovej, niekdajšej právej ruky 

Vladimíra Mečiara. Marián Mojžiš sa o sedem mesiacov neskór 

 

Marián Mojžíš (druhý sprava) sedí vedlii bývalého gen. riadileía Petrimexu, tng. 

Štencla (třetí sprava). Štvrtým sprava je Stanislav Molnár, bývalý tajomnik 

představenstva Petrimexu a predposlednou v lávom hornom rohuje exnámestnlčka 

Antona Rakického Elena Trenčianska.. 
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stává aj štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva. 

Pri odvolávaní Rakického z postu generálneho ria- ditela bol 

přítomný aj níekdajší tajomnik petrimexáckeho představenstva 

Stanislav Molnár. Ten dnes o celej veci hovoří: „Bolo to 

politicky motivované. Zalicil čo Ducký Rakickému záviděl, 

Halina inoliol byť k tomu politicky donňtený. Památcim sa, že 

polcial' bota Rakického hviezda hoře, Halina mlho vysedával 

skoro 
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každý den a chodil k /lemu na rady. A potom ho odrazu hodil 

cez palubu. Na to třeba mať dobrý žalúdok,“ spomi- na Molnár. 

pričoni o niečo konkrétnejšia bola bývalá námestnička 

generálnelio riaditela Petrimexu Elena Trenčianska: 

„Prioritnou motiváciou odvolania Rakic- kého a spol. bolí velké 

rozpory medzi nim a Jánom Duckým. Problémom boli Nováky, 

problémom bo/i veci, o ktorých sa už možno nikto nikdy 

nedozvie, keďže Ducký odišiel takým spósobom, akým odišiel. “ 

 

Kapitola IV. 

Zloděj Babiš? 

rádež Agrofertu?: Vraťme sa však na chvilu spáť, keď 

Rakický a Babiš hráli v Petrimexe prvé husle. V roku 1993 

až 1995 bol Petrimex na vrchole svojej slávy a jeho obrat sa 

pohyboval v rozmedzi 35 až 40 miliárd slovenských korun. Po 

rozpade Československa sa v roku 1993 Andrej Babiš prostred- 

nictvom Agrofertu v Čechách udomácňuje. Naďalej však zostáva 

aj riaditelom 32. obchodnej skupiny v bratislavskom Petrimexe. 

V júni 1994 bol Agrofert Petrimexom pretransformovaný na 

akciovú spoločnosť so základným imanim milión korún, čo 

představovalo vlastnictvo Petrimexu na 100 kusov akcií v 

menovitej hodnotě 10 000 Kč. V rokoch 1993 - 1995 Petrimex, 

ako zakladatel', sanoval všetky náklady spojené s Agro- fertom. 

Podlá niektorých informácii išlo o minimálně 400 miliónov 

slovenských korún. Keď sa na jeseň 1994 vrátilo k moci HZDS a 

Ducký nastúpil do ministerského křesla, bolo už len otázkou 

času, kedy Rakického odvolajú. V sobolu 29. apríla 1995 bolo 

napokon celé vedenie Petrimexu vyměněné. O tri dni nato, v 

utorok 2. mája 1995, však Andrejovi Babišovi zapisujú do 

obchodného registra na Mestskom súde v Prahe, navýšenie 

základného imania v Agrofetre o tri milióny korún, čím sa sláva 

majoritným vlastní kom Agrofertu. Ako je to možné? 

Jednoducho! Tcsnc po rozhodnutí akcionárov Petrimexu o 

odvolaní Rakického a menovaní Mojžiša do funkcie na Duckého 

příkaz, došlo k podvodnému spísaniu antedatovanej zápisnice z 

neuskutočneného

 

Rok 1995 

Marián Mojžíš Šlálny 

tajomnik MH SR, 

gcncrálnv nádher 

PETRINinXu, 

Petrimex 

K 
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mimoriadného valného zhromaždenia Agrofertu, ktoré 

rozhodlo o navýšeni základného imania v tejto spo- ločnosti 

samotným Andrejom Babišom, ako aj o vzdaní sa 

predkupného práva Petrimexu na upisanie nových akcii. 

Týmto krokom de facto zástupcovia Petrimexu, ktori už 

zástupcami neboli, Agrofert Babišovi darovali  

Zápis z icdnánf mi aořádné valné hromady akciové společnosti  
AGROFERT a.s. konané dne 13.2.1995 v  

Přítomni : 

Ing. Anton Rakický - generální ředitel  Petrimex a.s. 

předseda představenstva  Petrimexu 

. a.s. a předseda  dozorčí rady 

Agrofert a.s., 

Ing.Elena TrenčianskáCSc. - náměstkyně generálního  ředitele 

Petrimex a.s., místopředsedkyně představenstva 

Petrimexu a.s., členka dozorčí rady Agrofert a.s. Ing.  Andrej Babiš  - člen

 představenstva  Petrimex a.s., 

předseda představenstva  Agrofert  

a.s. 

Ing. Pavol Hanuš - člendozorčí rady Agiofert a.s.  

1001 účast 

Himořádného zasedání valné hromady Agrofertu  a.s. se 

zúčastnili statutární zástupci akcionáře Petrimex  a.s. a člen 

dozorčí rady Agrofertu a.s..  

Zasedání bylo svoláno k návrhu představenstva, aby akcionář změnil čl.  X, 

odst. 5 Stanov a akciová společnost Agrofert a.s  

zvýšila své základní jnéní vydáním nových akcií.  

Valná hromada se jednomyslně usnesla, že změní  článek 

X odst. 5 Stanov takto: 

5. Valná hromada nusí být svolána nejnéně jednou ročně, a to do 30. června 

příslušného kalendářního roku.  

Dúvoden navrhovaného zvýšení základního jmění je skutečnost, že Agrofert a.s. 

neobdržel kontokorentní úvěr a vzhledem na sezónní charakter obchodů se zemědělstvím 

je nucen se přefinancovávat u svého zakladatele Petrimex a.c.,  kterému dluží  

70 

a spolu s ním aj finančně prostriedky, ktoré do vzniku a 

fungovania Agrofertu Petrimex nalial. Z portfolia Petri - 

mexu tak podivuhodným spósobom zmizla jedna z dcér, 

ktorá dnes v Čechách ovládla celii cliémiu. Dátum 

mimoriadného valného zhromaždenia Babiš spolu s ostat- 

v současnosti cca 90 mil. Kč. Tyto závazky Aqrofort a.a. není schopen platit, 

jolikož aby udržel obchod jo nucon přefinancovávat své zákasníky, hlavnů 

Lovochomii a.o. a agrochomické podniky. Vstupem nových společníků so 

předpokládá zlepšeni finanční situace poskytnutím garanci bankám a uvolnéním 

sménečních linek novými akcionáři. Navýšeni kapitálu zlepši prestiž Cii*my u 

bank a klientů. 

Mimořádná valná hromada souhlasí s tím, aby základní jmůní společnosti 

bylo zvýšeno na 4 .000.000,- Kč (slovy čtyřimlliony korun čoských), tedy o 

3,000.000, - Kč  (třimiliony korun  

českých), což představuje vydání 300 ks akcii o jmenovité hodnoté á 10.000, - 

Kč. Akcio budou znít na jméno.  

Statutární zástupci akcionáře Petrimex a.s. prohlašuji, ž e akcionář 

Petrimex a.s. novyuSijo své předkupní právo na upsání nových akcii a souhlasí s 

tím, aby společnost nabídla nové emitované akcio jinému zájemci.  

Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby do 

dvou dnů od jojího konání rozeslaln vhodným obchodním partnerům výzvu k 

upisováni akcií, přičemž navýšení po četných jednáních s mnohými zájemci bylo 

schválono takto: společnost O.F.I. Ost Finanz und Investmont A.C. upišo 

2,600.000,- Kč, Spolana a.s. Neratovico 400.000, - Kč. 

Akcie budo možno upisovat od 34.2. do 15.3.1995 v oldle společnosti 

Agrofert a.s. v Praze 3, Roháčova 03, 3. patro, nebo v advokátní kanceláři JUDr. 

Eva Hlaváčková, Praha 2, Kroková 10.  

V podmínkách upisováni budo stanoveno, žo penéžní vklady splatí každý s 

uplaovatolů vo výši 100 \ jmenovité hodnoty jim upsaných akcii na účot č. 

200032G13/0300 vedený u ČSOD Praha nejpozději do 31. března 1995.  

Valná hromada všoch akcionářů budo svolána pozvánkou zaslanou 

představenstvem společnosti každému s uplsovatelů na adresu jím uvedonou v 

listlnó upisovatolů. Valná hromada budo svolána nejpozdAji do 30.G. 1995.  

nými antedatoval na 13. februára 1995 a miestom jeho 

rokovania bolo bratislavské sídlo Petrimexu. Práca kvapná, 

málo platná, hovoří sa na Slovensku. Vzhladom na časovú  

 -------------------------------------------------------- — 7i  ----------------------------------------------------------- 
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tieseň, ktorá vznikla po odvolaní starého a nástupe 

nového vedenia Petrimexu, nemal Andrej Babiš spolu s 

ostatnými kolegami čas na listovanie v kalendáři, a preto 

nemohol vedieť, že stanovenie terminu na 13. februára  

1995 a miesta konania valného zhromažde- nia v sídle 

Petrimexu Bratislava bude lahko napadnutef- né. Prečo? 

Pretože nie všetci tam akože mohli byť...  

- 3 - 

Mimořádná valná hromada ukládá, aby ing. Andrej Babiš jménem akcionáře Petrimex a.s. 

prohlásil do notářského zápisu rozhodnutí o zněné v odst. 5 článku X Stanov a o zvýšení základního 

jmění společnosti Agrofert a.s. o 3,000.000,- Kč vydáním nových akcií o jmenovitá hodnotě 10.000,- Kč 

znějících na jraěno a rozeslal výzvu k upisováni akcií s obsahem podle rozhodnutí této mimořádné valné 

hromady. Zároveň ukládá, aby po splacení celé hodnoty upsanýofiv akcií požádal jako statutární 

zástupce AGROFERTu a.s. obchod/ií »rejstřík o zápis změny výše základního jmění. 

Ing. Elenal Trenčiá^nsjť Ing. Andrej Oabiš 

AAJ / 
Ing. Pavol Hanuš 

Antedatovaná zápisnica z 

mimoríadneho zasadnutia valného 

zhromaždenia Agrofertu, na ktorom 

sa mali zúčastnit' generálny riaditeí Petrimexu Rakický ktorý bol zároveň 

predsedom Dozornej rady Agrofertu, Elena Trenčianska, námestníčka 

generálneho riaditelá Petrimexu a členka Dozornej rady Agrofertu, 

předseda představenstva Agrofertu Andrej Babiš a člen Dozornej rady 

Agrofertu Pavol Hanuš. Išlo o 100 percentnú účast’. Na tomto zasadnutí 

došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti z milióna na štyri 

milióny korún a k súhlasu na vydanie 300 nových akcií. Zároveň všetci 

súhlasili s tým, že Petrimex nevyužije svoje predkupné právo na upisanie 

akcií, ale aby icli ponúkti 0. F. I. (Ost Finanz und Investition) a Spolaně a. 

s. Neratovice. 

Trenčianska na cestách: Nikto v rýchlosti spriadania 

plánov, teda v čase údajného mimoriadneho zasadnutia 

valného zhromaždenia Agrofertu nemohol tušiť, že 

námestníčka generálneho riaditela Petrimexu Elena 

Trenčianska nebola v Československu. Nachádzala sa totiž 

na služobnej ceste v Anglicku. Stanislav Molnár, vtedajši 

tajomnik představenstva Petrimexu si spomína, že keď 

„Agrofert získal Andrej Babiš, nové představenstvo pod vedením 

jeho předsedu Mariána Mojžlša sa neustále vypytovalo členky 

bývalého představenstva Eleny Trenčianskej, prečo sa podpisala 

pod převod majoritného podielu na Babiša. Myslím si, že to boli 

pre ňu velmi nepříjemné otázky." Elena Trenčianska k tomu 

dnes po odstupe siedmych rokov hovoří: „Ťažko sa mi 

spomína, je to už dávno! O skutočnosti, že som sa pod převod 

Agrofertu z Petrimexu na Babiša podpisala si myslím, že vtedv 

existovali aj iné vplyvy, ako čisto komerčné, stivisiace s 

Petrimexom." Vyhýbavá, odpověď Eleny Trenčianskej dáva 

tušiť, že aj dnes je to pre ňu citlivá téma. Je však pravda, že 

sa převod Agrofertu udial po našom odvolaní z vedenia 

Petrimexu, na konci apríla 1995. A o tom, že je Petrimex už len 25 

percentným vlastníkom Agrofertu i> momente, keď nás 

odvolávali, nemohol mať nikto ani páru. Ani ja som o lom totiž 

nevedela. To nech vám stačí..." Uzavřela docentka 

Trenčianska priznávajúc, že Andrej Babiš převzal 

Petrimexu obchodných part- nerov. „Agrofert by bez zázemia 

Petrimexu a komodit- ného zázemia výroben hnojív, nebol nič 

dosialiol. Andrej len vďaka lomu, že si našiel z hladiska hnojív 

zázemie v Pelrimexe, mohol expandovat' a vyviesť Agrofert do 

dnešných pozícií. Prečo sa však niečo podobné nepodařilo 

Petrimexu?" Pýta sa bývalá námestníčka a jedným
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dychom dodává, že právě po odvoláni Rakického, Babiša a jej 

nastala doba, keď sa aj napriek přítomnosti odbornikov 

specializovaných na obchod s hnojivami vtedajšie nové vedenie 

nepostaralo o zachovanie alebo zvrátenie filozofie predaja a 

„nezobralo Agrofertu hnojivá. Veď trhy a zákaznici, patřili 

povodně Petrimexu. Babiš nioltol mať stopercentný podiel v 

Agroferte, ale nemal by tovar," dodala exnámestnička 

Trenčianska, naznačujúc neochotu nových ludi zachovat' 

Petrimexu výnosný biznis. 

Odchodom Babiša z podniku zahraničného obchodu odišlo 

podlá zainteresovaných takmer 70 percent obchodov 

zameraných na hnojivá. Zároveň s nim odišlo aj zhruba 400 

miliónov korún. ktoré Petrimex investoval do rozběhu 

Agrofertu. Niekdajši spoločnik A. Babiša Peter Lóvinger 

hovoří, že Babiš zobral sám pod seba obchody za vefké objemy. 

„Prebral celý ruský trh amofosa. To všetko robil predtým 

Petrimex. Dá sa povedať, že hnojivá robili cirka 30 až 40 

percent petrimexáckeho obratu. Jednoducho sa dohodoI s 

Aparti Trade, že mu budu dodávat tovar na úvěr. Lehoty 

splatnosti boli do konca roka. Keď dostat za predaj týchto 

hnojiv peniaze, okamžité Rusov vyplatil, "vysvetluje jediný 

možný spósob rozbehnutia Babišových obchodov Lóvinger. 

Ján Ducký. exminister hospodárstva SR (1990. 1994-1998), bývalý šéf Slo-

venského plynárenského podniku (od marca 1998 do novembra toho istého roku) 

Ducký sa vyhráža Babišovi: Andrej Babiš sa po tom, ako 

ovládol Agrofert, dostal do velmi zložitej situácie. Keď to zistil 

minister hospodárstva Ján Ducký, vyhlásil na Babiša doslova 

„pohon.“ Niekďko- krát sa mu mal dokonca vyhrážať, že ho 

kvóli Agrofertu dá zlikvidovat', a že za to tvrdo zaplatí. Ján 

Ducký za tento podvod podlá zainteresovaných Babiša doslova 

znenávidel. K ministrovým vyhrážkam sa přidali aj ďalšie - od 

generálneho ria- ditela Slovnaftu Slavomíra Halinu. „Sedel som 

akurát pri Babišovi, keď mu zrazit 

zazvonil mobilný telefon. Zodvihol 

ho. A už som počul iba křik a na 

Babišovej tváři sa zjavovala cvraz 

váčšia červeň. Babiš iba liapkal... 

Po chvíli som spoznal volajúcelio. 

Bol to Halina, ktorý sa Babišovi 

ostro vyhráža!, že za to, že ulcradol 

Agrofert, bude chodit'po kanáloch," 

hovoří nemenovaný muž, ktorý sa s 

Babišom v tomto období střetával 

často. 

Duckélio znienky a vražda: Po niekoTkých mesiacoch sa 

však samotný Ján Ducký ocitol v blamáži, keď musel čeliť ostrej 

kritike médii kvóli kauze odpredaja slovenského obilia. 

Následné v marci 1998 odišiel z funkcie ministra hospodárstva a 

stal sa generálnym riaditelbm Slovenského plynárenského 

podniku (SPP). O rok neskór sa stal živým terčom pre 

nájomného vraha.
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Táto doposial' nevídaná udalosť v slovenskej historii sa 

odohrala za bieleho dňa 11. januára 1999. Vrah na svoju obeť 

čakal vo vestibule bytového domu na Bajzovej ulici, kde Ján 

Ducký býval. Keď sa Ján Ducký vracal z nedalekého hotela 

Nivy, vošiel do vchodu svojho domu, přivolal výtah a išiel sa 

pozrieť do svojej poštovej schránky. V tej chvíli k nemu 

pristúpil pácháte!’ a v bezprostrednej blízkosti naňho štyrikrát 

vystřelil, pričoin tri rany zasiahli Jána Duckého rovno do hlavy. 

Pre podozrenie z vraždy si vo vázbe niekoFko mesiacov 

odsedel nezaměstnaný Ukrajinec Oleg Tch. Prezývaný Alex. 

Hlavným leitmotívom Duckého vraždy sú zmenky, ktoré 

podpísal. Len prednedávnom slovenská polícia zveřejnila 

správu kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru 

SR. že viac ako 60 z necelej stovky zmeniek, bolo falošných. 

Ostatné sú pravé a boli predmetom súdneho sporu medzi 

Slovenským plynárenským podnikom (SPP) a českou Union 

Bankou (UB), pričom v pozadí figuruje aj česká firma 

Sezoos Group. Podlá vyjádření viacerých osob mal Ján Ducký 

prostrednictvom spomínaných zmeniek - teda za peniaze SPP - 

eminentný záujem na ovládnuti českého chemického gigantu 

Chemapol a jeho prostrednictvom chcel získat’ ďalšie chemické 

podniky a chemičky. Chcel tak ovládnut’ česku chémiu a vyša-

chovat’ z hry Andreja Babiša. V jednom z článkov 

Hospodářských novin v minulom roku sa píše o Agroferte a 

Andrejovi Babišovi ako o firmě a člověku, ktorý naplnil 

Duckého sen. Samotný Ján Ducký dnes už nežije. Český 

Chemapol napokon padol a to, čo zostalo, zobral Babiš. Kto bol 

však objednávatelom Duckého vraždy? Kto rnohol mať najváčši 

záujem na jelio odstrá- není? Odpověď je zatiaf v nedohladne. 

Zatial’... 

Pri mojich stretnutiach s osobami, ktoré Andreja Babiša 

poznajú, som sa však dozvěděl, že niekoťko zmeniek 

podpisaných Duckým mal mať v držbě aj Andrej Babiš a 

dokonca s nimi údajné aj obchodoval. Zrejme z prostého dóvodu 

mi tieto informácie na súde nik nepotvrdí...

 

Vražda Jána Duckého 

 

EXPANZIA jlovonjko) flimy to SvoJClaiikym /á/omlm 

Agrofert splnil Duckého sen 

Výstrižok z Hospodářských novin z 3. aprlla 2001 

Kurzy Sk poilto NHS 

rouna 
ECKI 

Prudké hoje v Hctlchcmc 

líuro i jen sa spamJlall 

. .
 v r
* .  

 



Počestný Andrej Bshiš Počestný Andrej Babiš 

 

 

 

Při témě Chemapol Group (ChG) sa na chvilu zastavme a 

pozrime sa do materiálov českej tajnej služby, ktorá v spise 

Andrej Babiš (inf. z roku 2001) v oddieli venovanom skupinám, 

ktoré v roku 1999 ovlá- dajú česku chémiu hovoří: 

„Vroku 1999 sít v ČR tri skupiny, ktoré ovtádajú česku 

chémiu a petrochémht: 

Ide o CHEMAPOL Group, UNIPETROL a AGROFERT. Ako 

boto zistené, Babiš pripravoval v zliode s Radimom Mastným a 

zrejme aj Miroslavom Šlotifom už od jesene 

1998  kapitálový vstup do holdingu Chemapol Group - 

AliaChem. Ďalej sa pokítšal získat podnik Deza Valašské 

Meziříčí o ktorý sa uchádzal už v roku 1998. V tom čase konal v 

zliode s dalším záujemcom o podnik, vsetínským podnikatelom 

Romanom Zubikom a jeho firmou SEZOOS. Od kítpy obe 

skupiny odštípili, aby ho v máji 

1999  kúpil Agrofert za štvrtinovú cenu a týmto sa stal 

monopolným spracovatelom dehtu a benzolu v ČR. Spoločnosť 

SEZOOS bola zrejme Babišom nastrčeným subjektom, ktorý 

kúpil na konci roka 1998 za zhruba pol miliardy kořím 47 

percentný podiel v podniku Chemapol Group. Platba bola 

převedená zmenkami Slovenského plynárenského podniku 

(SPP). Zmenky boli podpísané vtedajším generálnym riaditeíom 

SPP Jánom Diiclcým, ktorý bol v januári 1999 zavražděný. 

Za spoločnosť SEZOOS vtedy okrem Zubíka vystupoval aj 

opavský podnikatel’ Radim Masný, ktorý sa po vyhlášení 

konkurzu na Chemapol Group pokusíI o vyňatie najcennejšej 

časti Chemapolu - združenie AliaChem mimo krachujúci podnik. 

To sa mu aj čiastočne podařilo jeho zaradením do vládneho 

programu revitalizácie, kde bol prostredníctvom štátu oddlžený 

Z uvedených informá- cii sa dá usudzovať, že celý obchodný 

případ bol s niekto- rými členmi vlády CR dopředu 

dohovořený," hovoří sa v spise BIS, vo zvázku Andrej 

Babiš/OPAB a ďalej sa v ňom píše: 

„Díia l.jima 1999 došlo k výmene na poste generálneho 

riaditeía v akciovcj spoločnosti ČEPRO (klučový distributor 

pohonných limót v ČR). Novým riaditeíom sa stal Zdeněk 

Sedmík, bývalý zamestnanec slovenskej rafinérie Slovnaft, ktorý 

je najvdčšim konkurentom českého rafmérskeho podniku 

Unipetrol. Slovnaft, ktorý ovládá asi 20 percent nášlio trhu s 

pohonnými látkami mieni svoj podiel na trhu zvyšovat' právě 

využitím potrubných dopravných ciest CEPRA. Veími 

zaujimavým bolo, že nikto z Unipetrolu proti menovaniu Zdeňka 

Sedmíka neprotestoval čo opať len dokazuje, že na menovanie 

tohto nového generálneho riaditeía mal výrazný vplyv Andrej 

Babiš. 

V súvislosti so slovenskou rafinérskou spoločnosťou Slovnaft 

je nutné uviesť, že úzko spolupracuje aj s investič- nou skupinou 

podnikateía Patrika Tkáča a Ivana Jakaboviča (J á T banka). 

Zmienená skupina expandovala v roku 1995 do Českej republiky, 

kde v súčas- nej dobe ovládá J ct T Banku a. s. (predtým 

Podnikatelská banka) a celý rad dalších spoločnosti. Skupina 

Tkáč - Jakabovič sa v poslednej dobe zaujima aj o investície v 

plynárenstve (Bola zaznamenaná aktivita skupiny v súvislosti s 

možným predajom časti akcií spoločnosti NAFTA GBELY. 

Uvedená spoločnosť vlastni zásobníky pre uloženie velkého 

množstva zemného plynu.). Doposiaízískané injbrmácie 

dokazuji), že skupina Tkáč - Jakabovič nepostupovala nikdy 

proti záujmom podnikateískej skupiny Andreja Babiša a naopak 

je pred- 
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poklad, že obidve spominané skupiny postupuji! v zhode. 

Skupina J & Ta AGROFERT Holding pa tria v siičas- nosti 

medzi najsilnejšie finančně a vplyvové zahraničně zoskupenia v 

Českej republike. 

Babiš nial velký vplyv na menovanie členov představenstva 

spoločnosti Unipetrol toho istého roku na jar 1999. Uvedené 

personálně změny vo vládě přesadil niekdajší minister Jinancii 

Ivo Svoboda. 

Aj ked póvodný Babišov záměr připojit' ČEPRO k Unipetrolu 

nevyšiel (vláda rozhodla, že ČEPRO ako strategický podnik 

zostane v rukách státu), získal Babiš kontrolu nad jeho 

hospodárením prostrednictvom slovenského občana Sedmíka. 

Ku skutočnosti, že sa vláda odvrátila od privatizácie přispěla 

mimo iného aj sku- točnosť, že právě ČEPRO skladuje povinné 

hmotné rezervy pohonných hmot a ic/t množstvo sa má vstupom 

do Európskej linie zvýšit' o 50 percent a předpokládá sa aj 

využitie skladovacích kapacit pre potřeby NATO. Slovensko nie 

je členom aliancie. Čerpacie zariadenia ČEPRA neumožňujii 

dopravu pohonných hmot z ČR na Slovensko, ale iba dopravu 

ropných produktov zo Slovnaftu do Čiech. V priebehu juna 1999 

došlo aj k nákupu zhruba desiatich percent akcii Unipetrolu 

prostrednictvom broolcerskej firmy ABLE. V tomto čase sa ako 

o kupcovi spekulovalo právě o Babišovi, ktorý by sa 

prostrednictvom Agrofertu stal jeho nezanedbatelným 

vlastníkom a získal by výhodné pozície pre neskoršiu případná 

privatizáciu. V tom istom mesictci došlo aj k velmi závažnej 

roztržke medzi ministrom jinancii ívom Svobodom a Andrejom 

Babišom. 

V mesiaci september 2000 rozhodla vláda o viťazovi výběrového 

konania na privatizáciu podniku PARAMO 

Pardubice. Oproti póvodnému viťazovi kanadskej firme NOREX 

PETROLEUM LIMITED dala přednost’ štátne- mu podniku 

Unipetrol. Je zistené, že Andrej Babiš nevy- beraným spósobom 

loboval za predaj Parama Unipetrolu, teda proti záujmom 

spoločnosti NOREX. Tá je podlá overených 

informáciífinancovaná ruským organizovaným zločinoin, teda z 

iných zdrojov ako je financovaný sám Babiš. Podlá poslednýcli 

informácií sa minister Grégr chystá předložit' návrh na 

privatizáciu Unipetrolu. Jednýni z potenciálnych záujemcov a 

možným viťazom je právě Andrej Babiš. Ak sa mu táto vrcholná 

kombinácia podaří, bude celý petrochemický priemysel v ČR 

ovládaný jeho finančnou skupinou, ktorá disponuje 

nepriehladným slovenským kapitálom," píše sa clalej v spise 

BIS, vo zvazku Andrej Babiš pričom jej autoři upozorňujú, že 

„štruktára Babišom ovládaných spoločnosti je velmi 

nepriehládná (zrejme záměrně). Babiš po vstupe do jednotlivých 

spoločnosti okamžité prevádza akcie na měno, čím ich sťaliuje z 

oblasti verejne obchodovatelných a takisto dochádza k 

znepreliládneniu vlastnických vzťaliov v jednotlivých 

spoločnostiacli. 

Obdobné pravidla sú pravděpodobné aj v štruktúre dálšej 

slovenskej finančnej skupiny Tkáč - Jakabovič, “ uvádza spis 

Andreja Babiša českej tajnej služby BIS.
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Súd Petrimex vs. Babiš: 

Prvým významným kro- kom 

nového vedenia Petrimexu po 

svojom nástupe bolo podanie 

žaloby na Andreja Babiša za 

krádež Agrofertu. Stalo sa tak 

ešte v roku 1995. Extajomnik 

představenstva Petrimexu 

Stanislav Molnár si památá, ako 

sa „Marián Mojžíš na sedeniacli 

představenstva vždy vyhrážal, že dá Babiša za Agrofert na súd, a 

že on o tú firmu príde." Po istom čase sa však členovia vedenia 

dozvěděli, že sa Marián Mojžiš s Andrejom Babišom stretol, a 

že súdy nabrali pomaly sa vlečúci charakter, až napokon 

Petrimex súd přehrál. A tak sa do celej veci začal vřtať Štefan 

Petkanič. Starý známy Petkanič, ktorý vedel, že za Agrofertom 

nestál iba Babiš, ale aj Rakický. Nuž a na toho mal stále ťažké 

srdce a nemo- hol mu odpustit', že ho v minulosti z Petrimexu 

vyhodil. „ Viete, kde nie je žalobca, tam nie je ani odsúdený. 

Spor nie je problém prehrať, keď sa mu žaloba patřičným 

spósobom nevenuje. Ja tvrdím, že Mojžiš dostal od Babiša kufřík 

s niekolko desiatkami miliónov korún za to, že súd ustane, a že 

Petrimex nepoužije niektoré důkazy proti Babišovi," otvorene 

hovoří Štefan Petkanič, pričom aj konkrétné naznačuje, že 

„najhlavnejšim důkazným pred- metom, teda predmetom 

doličným na súde, malo byť písomné prehlásenie Trenčianskej, 

že zápisnicii z mimo- riadnej valnej hromady som nikdy 

nepodpisala a na tomto rokovaní som nikdy nebola." Aj nový 

riaditel’ 

Marián Mojžiš urobil to, čo dávnejšie Anton Rakický. Petkaniča 

za krátký čas vyhodil z Petrimexu, ktorý s odstupom času o 

svojom prepusteni hovoří: „Nepřestal som sa starat' do súdnelio 

sporu Petrimex verzus Babiš. ¡né ma zrejme ani nemohlo čakať, 

najma potom, ako som mu začal vvhadzovaťna oči, že ho Babiš 

uplatil." Fakt, že Babiš mohol Mojžiša finančně zahojit, pripúšta 

aj Peter Gregory. Tento niekdajši zástupca rakúskeho velvysta- 

nectva v Praho pracoval neskór v rakúskej firmě Nosta ako šéf 

odboru hnojív a agrochemikálii (export-import) v rámci 

rakúskeho zastúpenia Petrimexu. Nové vedenie pozvalo právě 

jeho do Bratislavy, aby po odchode Babiša s Agrofertom, 

pomohol Petrimexu vyčíslit' straty a možnosti ďalšieho vývoja v 

rámci obchodu s hnojivami v rámci 32 petrimexáckej obchodnej 

skupiny. „Velmi úspěšní sme nebolí, lebo kvalifikovaný 

personál tridsať dvojky bol preč. Zostalo tam zhruba dvadsať 

íudi, Ictorís daným odborom nemali vóbec nič spoločného. 

Situáciu sme prakticky nemohli zvrátit'. S Babišom dokonca 

odišli aj dostupné podklady, či Specialisti z transportného 

oddelenia Petrimexu, ktorí ovládali komplikovaní! mani- 

puláciu železničnej překládky v Číernej nad Tísou," spomína si 

Peter Gregory upozorňujúc, že Babiš na začiatku musel mať 

veťmi vela peňazí, aby dokázal finančně sanovat náklady na 

sklady, manipulačné poplatky, železničnú prepravu a iné. 

Marián Mojžiš: „So všetkou zodpovědnostmi možem povedať, 

že sme sa s pánom Babišom nijako nevyrovnali. Takéto praktiky 

na mna pán Babiš ani neskúšal. Zrejme vedel, ako by pochodil. 

Adresáta, kde to mohlo byt realizované, třeba híadať možno 

niekde inde."
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Marian Mojžíš finančně vyrovnanie s 

Babišom odmieta 

Elena Trenčianska dnes o 

súdnom spore hovori, že naň 

nikdy nebola předvolaná. Přiznala 

však, že na tlak představenstva 

Petri- mexu, jeho riaditeía 

Mariána Mojžiša a Slavomíra 

Hatinu napísala prehlásenie. že v 

čase 13. februára 1995 (teda v čase konania mimoriad- neho 

valného zhromaždenia Agrofertu) bola služobne v Anglicku 

spolu s dvoma kolegami. K nemu přiložila fotokópiu z pasu s 

potvrdenim o přechode hraníc a odovzdala ho Mariánovi 

Mojžíšovi. Podlá Štefana Petkaniča mala za to dostať prisfub, že 

ju z Petrimexu nevyhodia a nebudu voči nej vyvodzovať žiadne 

právně dósledky. Na otázku, kde sa dnes daný dokument 

nachádza, nikto zo zainteresovaných nevedei odpove- dať. 

Podobné zareagoval aj Marián Mojžiš. Podlá neho by sa mal 

nachádzať v archíve Petrimexu alebo u Eleny Trenčianskej, 

pričom tvrdenia, že Petrimex súd s Babišom prehral preto, lebo 

ho vedenie naschvál nechalo ustat, Mojžiš odmieta. Odmieto! aj 

vyjadrenia, že mu mal Babiš zaplatit' aj za nepoužitie 

prehlásenia E. Trenčianskej na súde. „To je hlúpost! Na 

predsta- venstve spobčnosti sme sa rozhodli, že ceh) vec okolo 

Agrofertu budeme riešiť sitdnou cestou. Napokon sme však po 

dvocli rokoch tieto české sády přehřáli," spomína Marián 

Mojžiš a na otázku prečo vlastně súd Petrimex prehral, 

nechápavo odpovedá: Jednoducho ich pán Babiš vyhrál. Žiadne 

iné dóvody, ktoré spomínate, nie sú!" 

Marián Mojžiš, ktorý najprv Babiša ako štatutár Petrimexu 

zažaloval a neskór súd prehral, však urobil obrat o stoosemdesiat 

stupňov, ked" napokon Babišovi odpredal zvyšný 25 percentný 

podiel Petrimexu v Agroferte, činí sa vlastně Petrimex vzdal aj 

čiastočnej možnosti kontrolovat' tak významnú a renoniovanú 

spoločnosť a jej aktivity, akou Agrofert dnes je. Tento 

nechápavý obrat, potvrdzujúci skór Petkaničove šlová o 

Mojžišovom uplatení samotný Mojžiš vysvětluje po svojom: 

.,Podlit stanov Jlrmy sme sa ako 25-percentný akcionář 

Agrofertu mali šancu raz do roka na valnoni zhromaždeni dostat' 

akurát tak k ekonomickým páráni etrom a naliliadnuť do nich. 

To bolo všetko. Ked ze majoritným vlastníkom bol pán Babiš a 

stanovy boli také- to, Petrimexu sa zobrala akákolvek možnost' 

podieíať sa na naděni Jlrmy. Aj preto sme sa ako představenstvo 

po preliratom súdnom spore napokon rozhodli odpredať náš 

zvyšný podiel Andrejovi Babišovi za noniinál, avšak za výměnu 

akciijedného z českých chemických podnikov," vravi exriaditef 

Perimexu Marián Mojžiš. V tom čase cena za jednu akciu podlá 

stanov představovala sumu desaťtisíc českých korún, čo pri 

předají 25-percentného podielu Petrimexu v Agroferte Andrejovi 

Babišovi mohlo představovat' zhruba milión korún. 

Jedným z hlavných argumentov Petrimexu ako žalobců na 

súde bolo, že Andrej Babiš vytiahol Agrofert z jeho štruktúr 

pomocou navýšenia jeho základného imania, a to bez vedomia 

představenstva slovenskej spoločnosti. Babiš jednoducho nemal 

povc- renie Petrimexu na takéto konanie a neexistuje ani doklad 

o takomto rozhodnutí představenstva akciovej spoločnosti 

Petrimex. Andrejovi Babišovi však nič
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xem. Tím začala vale expanze v tu-

zemsku. Slovenský Petrimex však 

pozdiji (vrdll, že jste Agrofert vyvá- zal 

z jeho struktur při navyšování zá- 

klndnílio jmíní bez vřdomí sloven ski 

firmy. Mil Jste tehdy povíření od 

Petrimexu, že zvyšovat kapitál Agrofert 

u nechce? 

Petrimex tehdy odmítl dále finan-

covat aktivity Agrofertu, protože 

usoudil, že obchod sc zcmčdélskými 

hnojivý je příliš riskantní. Ztratil o 

společnost zájem a včdomč sc neúčastnil 

navýšení. Rozhodlo .o tom 

přcdstavcnslvq^inomj 995. Po gcrJ 

sonálňiclí zmčnách v kvčtnu 1995 za-

žalovalo nové vedení Petrimexu na-

výšení základního jméní. Soud rozhodl, 

že sc vše odehrálo korektní. Bývalý 

akcionář Petrimex obdržel zaplacené 

všechny dluhy a jednorázový výnos z 

investice. 

Ekonomové se pozastavují nad tím, že 

vnše uskupení Agrofert holding 

vykazuje vysoké zisky, zároveň mo-

hutné Investujete a máte pomirné nízké 

zadlužení. To zní skoro Jako 

Dohody o spoločnom 

podniku: Úplné inak prezentujú situáciu okolo vzniku 

Agrofertu niekdajši blízki kamaráti a zároveň 

společnici Andreja Babiša. Agrofert, ktorý je dnes 

priam biliardovým podnikoni mala povodně založit 

skupina siedmich kamarátov pochádzajúcich z 

Petrimexu. Popři vlastnom biznise, či zaměstnaní v 

Petrimexe, začali obchodovat s podobnými 

komoditami ako Petrimex. Na podobné obchody si 

založili nové firmy, pričom výnosy putovali aj do 

Agrofertu. Anton Rakický mal ako šéf Petrimexu a 

štátny tajomník ministerstva zahraničných vzťahov 

držať nad všetkými ochranný dáždnik. Dalšími 

spoločníkmi Antona Rakického pósobiaceho v Bra -

tislavě a Andreja Babiša, ktorý „operoval“ v Čechách 

boli Lubomir Šidala, ktorý pracoval v Maroku a 

prispieval svojimi obchodmi odtadial'. Ďalej to bol 

Alexandre Beljajev, ktorý operoval na ruskom trhu, 

Proper, ktorý pósobil na ukrajinskom trhu, Štefan 

Petkanič, ktorý mal na starosti špeciálne komodity a 

Peter Lóvinger, ktorý mal pod palcom financie. Peter 

Lóvinger s hrdosťou v hlase suverénne hovoří: 

„Žiaden americký, ani slovensko-český sen i> případe 

Babiša neexistuje. Pod súčasného Babiša sa podpísal 

Petrimex a my! Až sme sa rozišli. Zostali iba dvaja. Rakický a 

Babiš.“ Peter Lóvinger rozchod s Babišoin nelutuje a 

na moju otázku prečo, iba s úsmevom na tváři 

jDokrčil plecami a poznamenal, že to nepotřebuje. 

Lubomír Šidala taktiež nešetři slovami, keď Babiša 

označuje za podvodníka, ktorý ich všelkých 

podviedol. „Spoločne sme za peniaze z vlastných obchodov 

kupili domy na Roháčovej ulici č. 83 a 85 v Prahe a na naše 

náklady sme ich zrekonstruovali. Dnes je v nich len on. Celý 

čas nás

nestálo v ceste, aby v článku Mladej Fronty Dnes z 12. 

januára tohto roku povedal, že „Petrimex t'tedy odmietol 

ďalej financovat aktivity Agrofertu, pretože usúdil, že obchod s 

poínohospodárskymi hnojivami je priliš riskantný. Stratil o 

spoločnosť záujem a vedome sa nezúčastnil navýšenia. Rozhodlo 

o tom představenstvo vofebruári 1995." Nikdy však 

představenstvo Petrimexu takto nerozhodlo.  

UJ IlICtJ  J C JU 

zi ncjvlivnčjif lidi v 

groícrt, kterou spo-

dním z ncjvčtších 

Vedle tuzemských 

'eské pojišfovny je 

odobýin byznysme- 

zvítčzil s nabídkou 

korun v soutčži na je 

jeho hlavni práci a 

koupi této firmy, j 

zaplatíme z vlastem 

přípravy na pri- 

dčasné splatili úvé- 

čnoslí DEZA a Prc- 

opcraci hodláme na 

nipclrolu použít po- 

S vlastní prostředky,  

příslib jedné z nej- h 

bank.Citibank. na :j 

Babiš. Našemu do-

hovor pouze písem- 

osobní setkání prý  

i Jo považován za jo< 

bohatších Čochú,  

« Narodil so v Bratisli 

Kariéru začal v pod 

obchodu Potrimox,  

lotoch luzomské po 

Byl člonom KSČ a j 

Cibulkových soznar 

spolupracovník Slát  

■  Doma byl trnom v o 

v polovlnft 90. lot pi 

Tam diky svým švýc 

ovládl lirmu Agrotor  

palfila Polrlmoxu, s 

rozošel.  

K Od roku 1999 má č 

V Čosku má bohatí 

přední politiky ODS  

■  Joho hlavni lirmou 

j podnicích 

zaméřon; 

petrochemii. V pros 

spolu s Unlpolrolon 

- Allachom.  

■  Joho podnikatelské 

šotří Bablšúv postu 
ikyjste přišel v roce 

pustil Slovensko? m 

přiScl už v roce 

složil kancelář Pct- 

Článok v Mladej Fronte Dnes z 12. januára tohto roku, kde A. Babiš na margo navýšenia 

základného imania v Agroterte tvrdí, že „Petrimex vtedy odmietol ďalej financovat' 

aktivity Agrofertu, pretože usúdil, že obchod s poínohospodárskymi hnojivami je příliš 

riskantný. Stratil o spoločnosť záujem a vedome sa nezúčastnil navýšenia. Rozhodlo o tom 

představenstvo vo februárí 1995. “ Nikdy však představenstvo Petrimexu takto nerozhodlo. 
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ťahal za nos, že Agrofert síavia v Čechách pre nás sied- micli 

a Petrimex zasa, že ho buduje preňho. Vsetko si však budoval 

iba pre seba. Jediného, koho z Agrofertu vyplatil, bol Anton 

Rakický, “ dodává Šidala.

Logá Babišovfch firiem 

Vchod do pražskej centrály 

Agrofertu na Roháčovéj 

ulici 83. 

 

 

 

Roháčova ul. v Prahe, sídlo Agrofertu. 

 

Babišove budovy na Roháčové/ ulici v Prahe, ktoró odkúpít. 
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Skutočnosť, že Anton Rakický naozaj držal nad všetkými 

ochranný dáždnik, dokumentuje aj záruka Petrimexu. podpisaná 

Ing. Rakickým. ako jeho štatutárom na bankový úvěr pre firmu 

Conamis, spoločný podnik zo dňa 16. júla 1992. lšlo o 

sedemnásť miliónov páťstotisic korun československých (17 

500 000,- Kčs), ktoré Conamisu poskytla na necelý rok 

Slovenská pofnohospodárska banka (SPB, a. s.). Tieto peniaze 

mali putovat’ na kúpu priestorov Agrofertu v Prahe na 

Roháčovej ulici 83 a 85. 

 

Ukradiiutie budovy Agrofertu v Prahe: O tom, či Babiš 

ukradol budovu, v ktorej dnes sidli jeho Agrofert, rozhodne sice 

až prislušný súd, na ktorom už bola žaloba podaná. Bývalý 

spoločnik Andreja Babiša Lubomir Šidala si okrem iných 

zaujimavosti spomina, ako přišlo k jednej hádke, keď sa Babiš 

domáhal vpisa- nia do jednej z jeho firiem S1MA, ktorá 

vlastnila bratislavskú reštauráciu Casablanca. „My, ako 

spoloční- ci, sme mu vtedy povedali, že ho do SIMYvpišeme, keď 

on nás konečné vpise do nám dlho srubovaného Agrofertu. 

Nestalo sa. Naopak! O tie budovy r Prahe nás obral. Bol to 

spoločný vklad do spoločne budovaného Agrofertu. Boli 

kupované za naše peniaze, a za naše spoločné peniaze sme ich 

dali aj zrekonštruovať. Sú to nádherné objekty, o ktoré sa 

súdime. Lepšie povedané, siidime sa už iba o jednu na 

Roháčovej 83. O druhu sme sa už súdiť nestihli, pretože náš 

právník natahoval čas a nepodal žalobu, čím 

dosiaholpremlčanie lehoty, “ rozhořčeno hovoří Lubomír 

Šidala obviňujúc vlastného advokáta z loho, že ho Babiš 

podplatil. „Nielen to, že podplatil právníka! Ešte nato sa Babiš 

pokusil odpredať další spoločný majetok - Kajetánske záhrady a 

v nich situovánu reštauráciu Kajetánka. lšlo o priestory, ktoré 

boli súčastbu záhrad Pražského hradu. Našťastie sa mu to 

nepodařilo, lebo tento majetok bol v tom čase zablokovaný kvóli 

garancii firmě Renault. Andrej Babiš nás teda normálně 

sprostým spásobom okradol o dva baráky, v ktorých tlnes sídli," 

uzaviera niekdajší spoločnik Andreja Babiša, Lubomír Šidala. 

Nadšenie siedmych spoločníkov sa však neskončilo tak, ako 

dej z filmu Sedem statočných. Babišovi spoločníci založili 

najskór dve firmy, cez ktoré zrealizovali 
 

Záruka Petrimexu, podpisaná Ing. Rakickým ako jeho štatutárom na bankový úvěr 

pre firmu Conamis, spoločný podnik zo dňa 16. júla 1992. lšlo o sedemnásť miliónov 

páťstotisic korun československých (17 500 000,- Kčs), ktoré Conamisu poskytla na 

necelý rok Slovenská poínohospodárska banka (SPB, a. s.). Tieto peniaze mali 

putovat'na kúpu priestorov Agrofertu v Prahe na Roháčovej ulici 83 a 85. 



Počestný Andrej Babiš Počestný Andre] Bablš 

 

niekofko objemných obchodov. Neskór oba podniky spojili 

do jedného. Išlo o firmu CONTIX, v ktorej boli spoločnikmi 

Proper. Petkanič a Blejajev. 

Druhou boia firma SIMA, v ktorej bol Babiš, Rakický, 

Šidala a Peter Ldvinger. Z toho vznikla firma CONAM1S, čiže 

obrátene CON... a AM1S - SIMA. Všetci spoločnici mali byť 

podlá vzájomného dohovoru buď ako firma (Contix a 

Conamis) alebo ako fyzické osoby vpisané do Agrofertu ako 

spoluvlastnici. Nestalo sa. KoFko prostriedkov do Agrofertu 

naliali a aký finančný objem firmy zrealizovali, zostáva nezod- 

povedané. S istotou možno povedať, že vzájomná komunikácia 

niekdajšich spoločnikov Andreja Babiša dnes prakticky 

neexistuje. 

 

Sedem splátok pre Rakického: Fakt, že Andrej Babiš má byť 

za čo vďačný v pripade osoby Antona Rakického, platí 

stopercentne. Ako hlava Petrimexu išiel vedome s kožou na trh. 

Vedel aj prečo. Odpověď je: Pre peniaze! Ku konců roku 1995 

sa mal však Babiš pohádat' aj s Rakickým. Dokonca sa pred 

niektorými fuďmi na Rakického adresu posfažoval, že ho iba 

využívá, že si z peňazi Agrofertu platí letenky do Ameriky pre 

celu rodinu, a že ho chce dostat’ z předsedu Dozornej rady 

Agrofertu, v ktorom mal mať podlá ich vzájomnej dohody 50 

percent. Preto sa rozhodo! s Rakickým skoncovat’ a v roku 1996 

mu navrhol vyplatenie jeho podielu. Rakický so vzájomným 

roz- chodom súhlasil, pričom Babišovi vraj sám stanovil cenu za 

svoju polovicu. Podlá informácií ohodnotil Agrofert na miliardu 

konin. Logicky by teda 50 percent z miliardy představovalo 500 

miliónov konin, ktoré by mu mali patriť. Dohoda mala teda 

znieť takto: Za Agrofert zaplatí Babiš Rakickému pol miliardy 

konin na sedem splátok na sedem rokov. Podlá dohadov 

viacerých zainteresovaných sa Rakický pre případ poistil tak, že 

za každú splatenú časť vráti Babišovi časf akcii Agrofertu na 

doručitela alebo O. F. 1. či Ameropy. Samotný Andrej Babiš sa 

o tejto dohodě pred jedným zo svojich spoločnikov nielen 

zmienil, ale s posměšným úšklabkom chytajúc sa za hlavu 

povedal, že cena Agrofertu bola už v tom čase ovelá vyššía, ako 

ju odhadol Rakický, čím sám seba ukrátil. 

Bianko Rakický ako bianko Ducký: Slovenské policajné 

orgány sa spolu s finančnou polícíou, daňovými úradmi, 

Najvyšším kontrolným úradom či šéfom tajnej služby a 

ministrom vnútra v jednom určité zhodnú. Hlavným a 

najdóležitejšim dóvodom odstránenia Jána Duckého cestou 

nájomného vraha boli jeho podpisy pod žíněnkami SPP. 

Položky na sto, dvesto či tristo miliónov slovenských korún nie 

sú až tak závratnými v porovnáni s bianko zmenkami, kde si 

dopíšete sumu, akú len chcete. Podobným spósobom svojho 

času fungoval aj Ing. Anton Rakický, ktorý tiež podpisoval 

 

Babišove budovy v Prahe na Roháčovej ulici. 
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bianko dokumenty. Jedným z takých je aj finančná záruka na 50 

miliónov slovenských korún pre hocikoho, kto sa dopiše... 

Išlo o ručenie štátnej firmy Petrimex za osobu, respektive 

firmu, ktorá si požičia od Slovenskej poFnohospodárskej 

banky, a. s. 50 miliónov slovenských korún. Takýto dokument 

z 15. decembra 1993 s podpisom Antona Rakického dodnes 

existuje. Je len preto logickou otázkou, kofko podobných 

dokumentov Rakický stihol ešte podpísať a o kofko korún 

přitom přišli slovenskí daňoví poplatnici? 

 

O. F. I. - švajčiarski spolužiaci so slabosťou na Babiša: 

Keď sa podobné ako ja boli vo Švajčiarsku na firmu O. F. 1. 

pozrieť aj moji česki kolegovia a hladali jej majitelov, zistili. že 

Ost Finanz und lnvestition sídli na okraji města Baar v malej 

kancelárii spoločnosti Contrevi spolu s dvadsíatkou dalších 

firiem. Sídli je priam přehnaný výraz. V budově nemá O. F. 1. 

vlastnú kanceláriu, neúradujú tam majitelia ani zaměstnanci 

spoločnosti. Táto neviditelná spoločnosť přitom podlá 

dostupných informácii až do vlaňajšieho októbra vlastnila 

vačšinový podiel v českom chemickom impériu Agrofert. Zistiť 

v Baare čokolVek o českej expanzii miestneho podniku nie je 

jednoduché. Budova v nie příliš peknom švajčiarskom 

zapadákove vóbec neodpovedá parametrom, aké kladie laik na 

kancelárske priestory spoločnosti, ktorá niekofko rokov vlastnila 

v Česku firmy s ročným obratom skoro tridsať miliárd korún. 

Presklenný podlažný dom susedí s činžiakmi, továrnou a 

bývalým silom, v ktorom je situovaná podřadná putika. 

Andrej Babiš velakrát hovořil o svojom štúdiu na švaj-

čiarskom gymnáziu College Rousseau v Ženeve, kde študoval 

ako syn zástupcu Československa v GATT pri stálej misii OSN. 

Právě jeho tamojší spolužiaci zo stred- nej školy si podlá jeho 

slov naňho spomenuli, keď mu bolo najťažšie a potřeboval 

peniaze. Vraj mali na naňho slabost', a keď im ukázal projekt 

Agrofertu, natofko sa im zapáčil, že mu prostredníctvom nimi 

založenej spoločnosti O. F. I. požičali peniaze. Tento příběh je 

podlá Babišových bývalých spoločníkov „taká istá zlá- tanina, 

akou je aj jeho 120 tisícový mesačný plat. Švajčiarski priatelia a 

bývali spolužiaci zo švajčíarskeho gym- názia College Rousseau 

i> "Ženeve, to je jedna rozprávka. 

Žiadne O. F. I. Je to ten sám Babiš," tvrdi jeden z jeho 

niekdajšich spoločnikov. Fakt, že O. F. 1. je vlastně Andrej 

Babiš, vie aj Elena Trenčianska: „O tom som sa dozvěděla a: 

minulý rok," tvrdi. 

Spoločnosť O. F. 1. vznikla v roku 1994. teda v rovna- kom 

čase, keď Babiš odchádza zo Slovenska a z pove- renia 

Petrimexu rozbieha v Čechách Agrofert. Podlá tvrdeni 

Babišových blízkých kamarátov je to len nastrčená spoločnosť 

vo Švajčiarsku, prostredníctvom ktorej má Babiš prelievať 

nespočetné množstvo peňazi, ktoré nie sú zdaněné. Robi tak 

prostredníctvom off- shore účtov. Ak sa totiž v minulosti 

hovořilo o Švajčiarsku a o jeho kvalitných švajčiarskych 
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hodinkách, v štyridsiatich rokoch o bankách, ktoré v neutrálnom 

Švajčiarsku slúžili na ukrytie peňazi a zlata Židov, Nemcov, či 

Rusov, tak dnes sa o Švajčiarsku hovoří ako o krajině, v ktorej 

existuji! tzv. daňoví poradcovia, ktorí za patričnú odměnu 

ochotné po niekoFko desiatok rokov figurujú ako nastrčení 

konatelia tzv. schránko- vých firiem, pričom ich praví vlastníci 

zostanú navždy nezverejnení, a teda absolutné neznámi. Forma 

je jednoduchá: akcie na doručítela. Babiš má firmy vo 

Švajčiarsku, v Taliansku, v Čechách a na Slovensku. 

Obchodovanie například so Švajčiarskom běží podlá tvrdeni 

tých istých zdrojov na províznej báze a na báze nákupu na 

vlastný účet. Andrej Babiš sa teda pokojné móže skrývat' za 

akcionárov na doručenie. Keď by sme však vo Švajčiarsku 

mohli nazrieť do akcionárskej knihy, zistili by sme, že O. F. I. 

je, respektive bola iba samotný Babiš. Navonok firmu 

zastupoval jej konáte!' Roland Schaer, ale majitel- bol Babiš, 

ktorý však Schaera dnes už nepozná. Možno si na toto meno v 

súvislosti s O. F. 1. matné spomenie. avšak absolutné popiera 

řeči, že by vlastnil nějaké švajčiarske firmy, kde by ho cez akcie 

ako akcionára zakrýval. 

 

Čo je to vlastně off-shore spósob platieb? kle o klasický 

spósob zárobku prostredníctvom preháňania peňazi cez bankový 

účet na báze obchodnej marže bez zdane- nia. Například z 

českej spoločnosti „Agrofert“ předá Babiš tovar vlastnej 

švajčiarskej firmě „X“ za hodnotu tovaru, plus minimálna marža 

- například 3 percentá. Švajčiarska firma „X“ předá tento tovar 

ďalšej - konečnej firmě „Y“ za hodnotu tovaru, plus dvadsať 

percentnú maržu, pričom ide finančnú transakciu 

prostredníctvom tzv. off-shorového bankového účtu. Konečnej 

kupujúcej firmě „Y“ teda prichádza tovar s 20 percentnou 

maržou. Mohol by jej prísť aj priamo, ale to by nezarobila 

švajčiarska firma „X," 17 percentnú maržu na svojom 

bankovom off-shorovom účte, ktoré nie sú zdanitefné. Sú držané 

na Gibraltáre, v Monaku, na Virginia ostrovoch, alebo v 

Luxemburgu, kde je to už dnes čoraz viac problematické, lebo je 

v EU. Spo- minaných 17 percent móže napokon Babiš z off- 

shorového účtu previesť kamkolVek do světa alebo vy- tiahnuť 

v hotovosti beztoho, aby platil dane. De facto však kupujúcej 

konečnej flrme „Y" ide tovar od Babiša - z českej firmy 

„Agrofert" priamo. ale účtovne nie - prechádza minimálně cez 

ďalšiu firmu v spominaných krajinách, ktorá patři Babišovi. 

Druhou z možnosti, ako na off-shore zarobiť, je podlá tvrdeni 

nemenovaného ekonomického analytika provizna báza. 

Například: Andrej Babiš a jeho český Agrofert holding pošle 

tovar v základnej hodnotě plus minimálna 3 percentná marža, 

švajčiarskej firmě Agrofert Swiser ktorá disponuje off-

shorovým bankovým účtom. Tá tovar napokon předá ďalej a 

Babišov český Agrofert vyplatí švajčiarskemu Agrofertu 10 

percentnú províziu za sprostredkovanie obchodu. Spominaných 

desať percent zostáva na off- shorovom bankovom účte a 

nepodliehajú tak zdaneniu. 

Ameropa - druhá O. F. I. na druhů?: „Azda nikío neprišiel na 

lepší spósob, ako financovat' svoju firmu tak, ako to urobil 
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Andrej Babiš, ktorý sa zabezpečil prostred- níctvom Ameropy," 

tvrdí nemenovaný obchodník na švajčiarsku Ameropu, ktorá by 

mala byť 55 percentným vlastníkom Agrofertu. „Má to niečo 

spoločné s O. F /., ale je to oveía rafinovanejšie," dodává. V 

případe Ameropy je nutné povedať, že naozaj móže ísť o 

najrafinovanejšie Babišove usporiadanie. Ameropa AG, 

Ameropa holding AG boli sice založené v roku 1948 vo 

Švajčiarsku, ale súčasná správná rada bola v obocli 

spoločnostiach ustanovená v roku 1994, čo opáť tak, ako v 

případe O. F. I., korešponduje s Babišovým 

založením všetkých jeho zahraničných firiem. 

V  roku 2001 vznikla Nadácia Ameropa, ktorá je vlastně 

náboženskou fondáciou a jej náplň: charita, vzdelávanie a 

náboženstvo sa zdá byť najvyššou formou Babišovho 

podnikania. Vo vnútri takýchto nadácii je kontrola tokov peňazi 

tým najvačšim problémom, Aj preto móže nadácia pokojné 

slúžiť na financovanie politických stráň a hnuti v Českej 

republike a na Slovensku, alebo na financovanie Babišovho olT- 

shorového majetku. 

V  pripade Ameropy je nutné uviesť niekol’ko 

dóležitých faktov zaváňajúcich přepojením na tajné služby či 

nebezpečne silných obchodníkov s nerastným bohatstvom. 

Důležitým momentom sú v prvom pláne prezentácie Ameropy 

zo strany samotného Andreja Babiša. Tak například koncom 

minulého roka Babiš informoval, že O. F. 1. předala svoj podiel 

v Agroferte spoločnosti Ameropa. Stalo sa tak len dva mesiace 

pred decembrovým vládou schváleným odpredajom Unípetrolu 

A. Babišovi. Český týždennik Respekt sa zamýšfal nad otázkou, 

prečo si Ost finanz und Investition nechala utiecť lak výhodný 

obchod, akým privatizácia Unipetrolu bezpochyby je? Odpověď 

ponúkol nemenovaný muž z Úřadu pre zahraničné styky a 

informácie: „Predsa dost' dobré nešlo předat' strategicky 

významný podnik tak zakonšpirovauej firmě ako O. F I. a už 

vóbec nie v okamihu, ked' britská firma Rotch Energy ponúkala 

o tri miliardy korún viac ako Babiš."Takže podiel O. F. I. kúpila 

vláni bazilejská firma Ameropa AG a mala by vlastnit’ 55 

percent v Agroferte. Získala tak rozhodujúci vplyv na českú 

chémiu, petrochémiu a čiastočne aj polnohospodárslvo. Na
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internetových stránkách je možně dočitať sa, že ju po celý 

čas od jej vzniku vlastni rodina Živy. Dnes je jej majitelom 

Andreas Živy a spoločnosť zamestnáva v desiatkach krajin 

zhruba šesť stoviek ludi.  

 

Babišove vyjadrenia v Mladej Fronte Dnes z 12. januára tohto roku o Amerope a 

jej majiteíoch - rodině Živy, ktorá sa rozhodla prevziať 50 percentný podiel 0. 

F. I. Andrej Babiš tvrdí, že firma Ameropa je rodinným podnikom, a nie 

veřejnou akciovou spoločnosťou, preto sú přesné podiely majiteíov rodinnou 

záležitostbu. „Firma tak svoju akcionársku štruktúru zveřejňovat' nemusí. Je 

známe, že rodina vlastní 100 percent podielov. “ 

Zaujímavý krok však začiatkom tohto leta urobila Komisia 

pre cenné papiere ČR, keď Amerope zaslala žiadosť, aby 

potvrdila informácie, že je majoritným vlastníkom 

Agrofertu. Odpověď přišla a bola překvapivá. Ameropa totiž 

uviedla, že v Agroferte nikdy majoritu nemala. Tým popřela 

Babišove vyjadrenia z novembra minulého roka, že Ameropa 

k svojim pia- tim percentám v Agroferte prikúpila další 50 

percentný podiel od O. F. 1. Babiš chcel zverejnenim tejto 

změny vyvrátit' pochybnosti a Zemanovmu kabinetu, či iným 

pochybovačom jasné ukázat že jeho zoskupenie uchádzajúce 

sa o Unipetrol je transparentně a v kolonke hlavný akcionář 

má vyryté meno tradičnej západoeurópskej firmy so 

storočnou tradiciou. „Samozřejmé boli aj lak i, ktori nám 

nepriali, a preto aspoň nekorektne a nepravdivo vytvárali 

zahmlené špeknlácie okolo akcionářské/ struktury Sila a 

renomé Ameropy už nedává k podobným špekuláciám 

priestor nikomu, “ povedal vláni Hospodářským novinám 

Babiš. 

Negativne stanovisko Ameropy Babišom zatriaslo. Po 

chvifke mlčania prišiel s vysvetlenim, že sa daný obchod 

uskutočnil, avšak O. F. I. Amerope nepředala všetkých 50, 

ale len 35 percent. „Ameropa mala sku- točne s O. R /. 

uzavretú zmluvu na kápu jej podielu. Nechala si však 

vypracovat právnu analýzu a zistila, že by musela v 

českých v dceřiných Jiřinách Agrofertu s verejne 

obchodovateínými akciami po nadobudnuti majority 

organizovat’ veřejný výkup akcii," vysvětlovali blizki 

Babišovi spolupracovníci.  

Sídlom spoločnosti Ameropa je úhladná vilka v bazilejskej 

štvrti Binningen. Jej majitel’ nie je ochotný komunikovat' s 

novinármi a úmyselne sa im vyhýba. Preto sa zatiaf nikomu 

nepodařilo overiť vlastnícku štruktúru ani to, odkiaf zoberie 

peniaze na kúpu Unipetrolu. „Tú firmu sme preverovali 

niekolkokrát a zis- tili sme, že pravděpodobně za ňou stoji 

niekto iný; než uvádzajú oficiálně stránkyhovoří důstojník 

českej rozviedky: „Najviacsa hovoří o Marcovi Davidovi 

Richovi, obchodníkovi s ropou, ktorý bol pred niekolkými 

rolemi v nepřítomnosti odsúdený v USA na deváť rokov 

vcizenia

rj fwKil íc w \*c .vkhi.il koicktně dc 11 \ \ aljř oiwiooi/ 
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ziruírů mo- roce hutni Investujete a mate pomirni l'ct- 

nukt tadlultcu. To lul skoro jako mu* perptluum mobile... 

ven , Privi proto. 2c mime relativ ně vy soké wky, múlcme 

silně investo* vat Agrofert nevyplatil akcionářům t byl 

nikdy ani korunu dividend, vleehno i Ko ilo /novu do 
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mohli růst y sto- 
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za nelegálne obc/iodovanie s embargovanou iránskou ropou v 

oseindesiatych rokoch, pričom vláni bol za škan- da/óznych 

okolnosti amnestovaný Billoin Clintonom. Rich má roky 

nahlášené trvalé bydlisko vo švajčiarskom mestečku Baarfv 

mieste, kde má sídlo aj spoločnosť O. F. I.). Richove spojenie s 

Ameropou dokazuje taktiež fakt, že švaj- čiarska firma a Rieli 

vlastnia firmu Kolmar Petrochemicals, čo je informácia, ktorú 

zistila česká rozviedka. Ameropa nie je v Bazilei nijako známa 

a za posledné roky o nej v tamojšej tlači nebola zverejnená 

žiadna významná informácia." Keď sa týždennik Respekt pýtal 

ministrov Zemanovej vlády, či poznajú firmu, ktorej vložili do 

rúk privatizáciu celej českej chemie, odpovede zněli “nie“. 

„Nepoznám," hovori minister vnútra ČR Stanislav Gross. 

„Nepoznám, “ povedal niekdajši minister dopravy Schling. 

Rovnako odpovedali niekdajši šéf poslaneckého klubu ČSSD 

Bohuslav Sobotka, či Karel Kuhnl a ekonomický expert 

lidovcov Miroslav Kalousek. 

Andrej Babiš sa od novodobých manažérov a najbo- hatších 

mužov v postkomunistických krajinách líši tým, že podlá 

dostupných informácií všetky jeho firmy - až na Profertu s pol 

miliardovým dlhom - profitujú a splá- cajú bankové úvěry. 

Opačné ho však vnimajú tajné služby. Zahmlené prepojenia s 

Ameropou a O. F. 1. k tomu len prispievajú. Pred 

neprehladnosťou spomí- naných firiem varovala Zemanovu 

vládu vo svojej vlaňajšej správě aj česká Bezpečnostní 

informační služba (BIS). Správa tajnej služby upozorňovala, že 

Švajčiari móžu kryť ínvestície niekoho tretieho, pričom šance 

ovládnut' petrochémiu a chémiu v členskej krajině NATO móže 

přilákat’ záujem desiatok rizikových spoločnosti. Nie je totiž 

možné v případe Ameropy vylúčiť vlastníka, za ktorým stoja 

ruské, čínské, či arabské tajné služby alebo organizovaný 

zločin. Vládu nechala správa chladnou a na otázku „Komu 

patři Ameropa'.’" dodnes žiadny z ministrov tak Zemanovej, 

ako aj Špidlovej vlády odpovedať nechce alebo nevie. 

Skok do maxima, ktorý privatizácia chemického gigantu 

Unipetrol představuje, sa nemóže obisť bez článku v novinách. 

Keď si bývalý zástupca Petrimexu vo Viedni Peter Gregory, 

ktorý je dnes na dóchodku, zakúpil slovenskú a česku tlač a v 

poslednom čase sa v nej s pravidelnosťou dočítal o Babišovi, 

zostal překvapený. „Fascinovalo ma to z toho hládiska, že 

Babiš v médiách nefiguroval. On sa tomu vyhýbal, ako moliol. 

A zrazil skoro pravý opak. Povedal som si, že sa to k němu 

vóbec nehodí a rozmýšlál som, čo za konštrukciu zasa vymyslel. 

Ako sa mu to celé hodí? Sainozrejme, že odpověď móže dat' iba 

Babiš. Politika, médiá, to je totiž iná parketa..." Zdóveruje sa 

Gregory, ktorý ma upozorňoval, že keď sa venujem tejto térne, 

mal by som si dávať vefký pozor. Sainozrejme, nebol jediný. 

„Andrej Babiš má toíko peíiazí, teoreticky aj prakticky, že v 

Čechách naňho nikto nemá, “ hovori Gregory, ktorý sa s 

Babišom zoznámil koncom osemdesiatych rokov. Lepšie sa 

poznal s Duckým a najma s Rakickým. 

Andrejovi Babišovi nemožno uprieť skutočnosť, že mal jasný 

ciel’ s pevnými kritériami, ktoré dodržiaval. Do Čiech príšiel 

takpovediac čistý Obchodní partneři voči němu netrpěli 

žiadnymi predsudkami, nebol zatažený pohládávkami voči 

žiadnym českým pod- nikom a na vídieku sa s hnojivami velmi 

rýchlo rozbe- hol. Fabriky, ktorým Babiš začal dodávat’ tovar, 

bolí priam až překvapené včasnou dodávkou, fabriky od 

ktorých kupoval zasa včasným finančným vyrovnáním. Keď 

mali příst peniaze pátnásteho. tak icli daná fabrika štrnásteho 

mala. V dobe ohromných zmien, keď Chemapol neplatil načas, 

alebo vóbec a vznikalo množstvo závázkov. pohladávok, 

pričom sa podniky zmietali v prvotnej a druhotnej platobnej 

neschopnosti, to bol doslova zázrak. Právě exkluzivitou, 
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peniazmi a obratnými ekonomickým ťahmi začal Babiš 

postupné ovládat' jednu fabriku za druhou. Peter Gregory: 

„Mna by len velmi zaujímalo, či sa vóbec niekto v zahraničí 

našiel, kto bys ním nebol spokojný. Veď to je neuveriteíné. Keby 

to ruplo právě v zahraničných vzťahocli, lak sa okamžité spustí 

lavinový efekt a Ameropa, či O. F. I. končia. Všintnime si však, 

že Ameropa funguje od Rakickélio až po Babiša dvadsať rokov 

a bez najmenšich problémov. Nikde nikto o nejakom probléme 

nielenže nič nevie, ale ani nezapočti!. To je velmi dlliá doba, 

keď si vezmeme, že v Raktisku, Nemecku, či Švajčiarsku takéto 

firmy „padajú" každá chvilu. Aj to je dókazom toho, že 

Ameropa, Babiš a ostatní, ktorých nepoznáme, sú monolitný 

kruh a takou konštrukciou, v rámci ktorej sa nikto s nikým 

liádať nemůže. Inak by sa to fakt už dávno skončilo," hovoří 

Peter Gregory. 

Andrej Babiš mohol zarobiť na províziách a vďaka Petrimexu 

vefké peniaze. Peter Gregory: „V Československu to bolo iné, 

ako na západe. U nás v Rakúsku boli provízie normálnym 

javom, ale v komunistickom Československu nie. Preto tieto 

financie zostávali na zahraničných účtoch. Čisto teoreticky 

slúižili dané kontá na přepychový život jeho majitela a pár lúdí 

v jeho okolí na tri generácie. V momente, keď skončil 

socializmus, sa tieto peniaze nepředstavitelným spůsobom 

rozmnožili, “ vysvetíuje Peter Gregory a přibližuje ďalšiu 

konkrétnu záležitost', na ktorej Babiš zarobil...Andrej Babiš 

zobni! zo sebou do Čieclt okrem íudí aj slovenské peniaze. Za 

dva a pol roka zarobil záhadným spósobom na DPH v rámci 

obchodov miliardu, miliardu a pol slovenských konin. Neviem 

ako to fungovalo. Tam je však ten liáčik, prečo počas prvých 

rokov svojlio pósobenia v Čechách na Slovensko absolutné 

nechodil. Keby sa mu však čokolvek malo stať alebo by mu 

hrozilo vdzenie, okamžité odchádza do Ameriky. “ 

Podlá Gregoryho póvodné začiatky Babiša sú u Rakickélio a 

Rakického základy pochádzajú z Ameriky. „To všetkoje vďaka 

nákupom surových fosfá- tov pre domáčtí výrobu v 

Československu. V Amerike sa totiž nakupovali drahé, ale vefmi 

kvalitně fosfáty. Tam musel Rakický zarobiť velké peniaze a 

spočiatku bol vyplácaný priamo na ulici, lebo keď pokryjete 90 

percent odbytu americkej firmy, tak vám jej zástupcovia dajú aj 

neviem čo," rozpráva Gregory a pokračuje na tému províznej 

bázy obchodov. „S odměnami to bolo v Amerike 

najjednoduchšie. Pre ne to bota exotika obchodovat's 

Československou!. V 80. rokoch sa v přístave Tamper nakladu! 

tovar a vozil sa do Československa. Od America nov však 

nenakupoval priamo Petrimex, ale prostrednictvom Ameropy. 

Kde-kto sa i< tomto období snažil i’ Rakúsku a Nemecku zistiť, 

kto za tou Ameropou stojí. Nikto však nič nezistil. Dóvodom 

bolo, že v Amerope existoval člověk, ktorý de facto o ničom 

nevede! a ani nebo! odborník,“ spomina Gregory, ktorý hovoří, 

že na všetko musia existovat' v archíve Petrimexu doklady, 

nákladné listy, bankové dokumenty. 

Neskór sa fosfáty začali voziť zo Sýrie. Právě tá dl ho- 
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vala Československu za zbraně a Rakický tento dlh speňažil. 

Tým sa stal doma pre všetkých velmi zauji- mavým, lebo dokázal 

premeniť prach na peniaze. „Sýrijské fosfáty boli však 

nekvalitně, a preto sa museli vozit’ na spracovanie do Rakáska, 

na čom samotný Rakický opál' za robil. Po Dunaji sa doviezol 

sýrsky fosfátový piesok, ale v Bratislavě sa ani nezastavil a 

rovno pokračoval do Rakáska. Mal však vystavené slovenské 

papiere. Kedže išlo o vylepšeme tovaru, Petrimex dostal na to 

od státu dokonca aj dotácie. V Rakúsku sa fosfáty přepracovali 

a následne ich Československo opáť nakupilo v podobě 

kombinovaných hnojiv. Odtiaí směrovali na družstva. 

Československo boto najváčšim odberatelom týchto hnojiv. 

Samo ich totiž nevyprodukovalo. Niečo sice vyrábal bratislavský 

Istrochem a lovosická Lovochemie, ale to bolo málo. Aj tam si 

Rakický velmi zarobil. Najprv si mohol určit’ cenu za ktorú 

předávat Petrimex fosfáty do Rakáska a následne cenu, za ktorú 

ho po prepracovani odkúpi. Dvakrát sa teda manipulovalo s 

cenami, pričom dodáváte!’ aj odberatel’ fosfátov bol ten istý. 

Vďaka tomu sa vždy si našiel velký priestor na dobrý kšeft. 

Viem, že vtedy mal z toho Rakický aj velké problémy so Štátnou 

bezpečnostmi,“ hovoří Peter Gregory, ktorý mi na otázku, 

koFko mohol Rakický v socialistickom Československu vďaka 

obchodovaniu so zahraničím zarobiť, odpovedal pokrčením 

pliec. „Všetko sa platilo v dolárocli a vtedajši kurz koruny... To, 

čo Rakický zarobil, tak to je nepředstavitelné!" 

Anton Rakický mal vďaka svojim príjmom v Amerike na 

Floridě postavený neuveritelne krásny a veFký dom na pobřeží, 

ktorý na socialistické poměry připomínal rozprávkový palác. 

Ako sa vlastně Anton Rakický dostal k Amerope, to nie je 

zatiaF známe. Najpravdepodobnejšim je vysvetle- nie 

nemenovaného obchodníka, že v nej zrejme kupil podiely a 

neskór v polovici 90-tych rokov předal celé know-how 

Ameropy Babišovi. Ako sa pozerá na Ameropu a jej obchody 

Peter Gregory? „Ameropa vždy vystápila tam, kde by 

normalita Babišovská firma nemata peniaze. To znamená, že 

Babiš jej předal tovar a následne ho Ameropa předávala 

konečnému spotřebitelovi. Všetko sa to dialo lomeným 

obchodným spósobom. Priamym dodávateíom tovaru 

konečnému spotřebitelovi bol samotný Babiš, len úičtovne a 

papierovo sa všetko přehnalo cez Ameropu, " prezrádza Peter 

Gregory a pokračuje: „Keď Babiš obchodoval s Nemeckom, 

iiskntočnilo sa prostred- nictvom Ameropy aj niekofko 

výměnných predajov. ¡ba sa jednoducho vyměnil tovar a 

vyjednala sa provizia. Je však dost' možné, že tovar ktorý tam 

putoval, sa vymieňal iba na papieri a Babiš dodával Nemcom 

nemecký tovar. Samozřejmé, cez Švajčiarsko. “ 

V Amerope bolo podlá Petra Gregoryho už v hlbokej historií 

vel’mi vela peňazi. „Už dávno predtým, ako sa Babiš dostal k 

Amerope v nej bota hrůza peňazi. Boli v nej kontá rázného 

rázu, takže jej postavením to nemohlo otriasť" Dá sa povedať, 

že dodnes ani neotriaslo...
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odvodná provízia na Nesterovo měno: Andrej Babiš je 

podlá mnohých zainteresovaných okrem špičkového 

obchodníka a inteligentného člověka aj podvodník. Tuto 

skutočnosť má dokumentovat' jeden z množstva príbehov 

o istom obchode, ktorý Babiš realizoval ešte ako 

zamestnanec Petrimexu. Aby sa vyhol podozreniam, 

provízia z neho bola vyplatená na meno Nesterov, ale číslo 

bankového účtu patří Andrejovi Babišovi. Nechal si teda 

vyplatit' províziu za obchod, pričom podvodné uvádzal v 

dokumentoch cudzie meno. Nesterov sa o tom nikdy 

nedozvedel. Išlo o 117 286 USD. Podobných úkonov na 

Nesterovo meno mal Babiš urobit’ desiatky.  
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Mesačný plat 120 tisíc českých konin: Najmocnejši muž 

českej chémie dnes skromné hovoří, že keď začínal, nevedel, či 

sa mu podaří chémiu skutočne ovládnut'. „Za všetkým je 

obrovská kopa práce, do lona nám nič nespadlo. Mali sine 

šťastie," tvrdil začiatkom tohto roka v slovenských 

týždenníkoch Plus 7 DNÍ a Život, pričom vraj začinal s troma 

kolegami, stotisic korunami a štyrmi kanceláriami na 

Václavskom náměstí. V jednej z nich dokonca aj býval. Andrej 

Babiš odmieta tvrde- nia, že je najbohatší muž v Čechách. „Ja, 

že som najbo- hatši v Česku? To sú nezmysly, všetko patři 

firmě. A tá nepatři mne...,“ uviedol Babiš, ktorý přiznal svoj 

mesačný příjem 120 tisic českých konin. Recept teda poznáme: 

Najjednoduchší sposob ako sa vyhnúť tvrde- niam, že ste 

bohatý, je všetko napísať na firmy. Vtedy ani novináři 

nedostanu inú odpověď na jednoznačne položenu otázku odkiaf 

ste na to mali. 

Andrej Babiš však nezarába 120 tisíc českých konin. Ešte je 

tu totiž Švajčiarsko a v ňom Babišove firmy. Podlá 

švajčiarskych zákonov musí každý, kto má vo Švajčiarsku 

firmu ako jej majitel' poberať aj plat. „Len mesačné nájomné 

jeho bytu v centre Ženevy je vyššie ako jeho 120 tisícový plat. 

To sine ešte nerátali štúdium syna vo Švajčiarsku a striedavý 

pobyt jeho manželky v Ženeve. Taktiežje otázne, kolko ho 

mesačne stoji jeho dcera, ktorá študuje v Amerike a napokon 

jeho samotný život," tvrdí člověk, ktorý dóverne pozná 

Babišove poměry. Aj preto by sa české daňové orgány mali 

bližšie pozrieť na Babišove daňové priznania. Keď vraj k tomu 

všetkému prirátame jeho život s priatefkou vo svojej pražskej 

vile, dostáváme sa k otázke, kofko vlastně Babiš zarába a aké 

sú jeho příjmy? Jednoznačnú odpověď móže poskytnúť iba 

Andrej Babiš. Podlá spominaného zdrojů však jeho příjmy 

móžeme odhadnut' na niekoťko desiatok miliónov mesačne. 

Ďalšou otázkou je, že ak Babiš zarába 120 tisic českých 

konin, čo povedzme od roku 1994 představuje sumu 11,52 

miliónov konin, odkial' ziskal 14,62 milió- na konin na vklad 

do firmy Agroter s. r. o., ktorá je zároveň majitefom vily v 

Prahe Průhoniciach, v ktorej Babiš žije a odkiaf ziskal 

prostriedky na vklady do dalších firiem, atď. 

Tri trvalé pobyty? Nehnutcfnosti: Andrej Babiš je 

občanom Českej republiky, zároveň občanom Slovenskej 

republiky a vo Švajčiarsku má mať dlhodobé pracovité 

povolenie s pobytom. V Čechách má registrovaný trvalý pobyt 

na Sadovej ulici 577 v pražských Průhoniciach a na Slovensku 

v Bratislavě na Pieskovcovej ulici 12. Podlá údajov v 

obchodnom registri Slovenskej republiky však miesto jeho 

pobytu figuruje na Dunajskej ulici. Podlá zákonov Slovenskej 

republiky, ktorej občanom Babiš je, móže mať len jeden trvalý 

pobyt. Nám však vychádza, že ich má tri.
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Nová 
vila. 

 

Jeden z prvých domov A. 

Babíša na Pieskovcovej ul. 12 v 

bratislavskej Devin- skej Novej 

Vsi, ktorý bol vlastnoručně 

postavený v časoch, keď začínal 

pracovat' v bratislavskom 

Petrimexe. 

a)  Za domom na Pieskovcovej ul. 

12, si A. Babiš v bratislavskej Devínskej Novej 

Vsi nechal na lirmu Savena s. r. o. postavit' 

rozsiahlu vilu 

b) , ktorá z nostalgie leží za jeho 

prvým domom a je vzájomne spojená 

záhradami. Vedl'a vily nechýba bazén, 

tenisový kurt, rozsiahly trávnatý porast a vo 

vnútri sú rekondičné a reprezentačně 

priestory. 
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Bratislavské sídlo Agrofertu Slovakia na Palisádacli. V minulostí na ňom viselo aj 

logo Petrimexu, ktoré Andrej Babiš odkúpil 

od likvidátora podniku. Dnes ho tam však už 

nenájdeme. Prečo? Chce ho zrejme zavěsit' na 

inú budovu. ^ Bratislavě býva Andrej Babiš 

p

o

d

lá údajov v Obcliodnom registri SR v 

tomto dome na Dunajskej ulici. 

 

Roztáhlá vila v praž skej štvrti Průhonice Praha-západ na Sadovej ulici 577, kde 

Babiš žije so svojou priatelkou. 

Vytunelovaný Petriinex: Bývalý tajomník představenstva 

Petrimexu Stanislav Molnár dnes hovoří, že za pád Petrimexu 

zodpovedá Marián Mojžiš. Dovodil jednoduchou históriou, keď 

v roku 1995 bol obrat firmy viac ako 35 miliard korún a po 

nástupe Mariána Mojžiša sa spominané čislo blížilo k nule, až 

došlo ku konkurzu Petrimexu. „To o niečom svědčí... Nebudem 

váni hovořil', či to pán Mojžiš aj s partiou vytuneloval, lebo na 

to nemám důkazy, ale Petriinex je j)0 jeho nástupe za riaditela 

v čudu!" Suverénně tvrdí Molnár na ktorého vyjadrenia reaguje 

Marián Mojžiš rezervovane: „Slovenská ekonomika sa v 

polovici 90. rokov restrukturalizovala a akciové spoločnosfi 

boli privatizované. V rámci tohoto procesu móžem pověda ť, že 

Petriinex oslabili jednak změny na trhu, ale najma přechod 

obchodovania

 

Komplex budov na Roháčovej ul. v Prahe, kloré Babiš vlastni na firmu Agrofert. 0 jednu z původných budov 

sa dodnes súdi s bývalými spoločnikmi so Slovenska. 
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5 niektorými komoditami z Petrimexu na iné, sůkromné firmy. 

Například do Agrofertu. Avšak najváčšim oslabením Petrimexu 

bolo rozhodnutie jedného z akcionárov tejto firmy - Slovnaftu, 

ze preberá nákup ropy priamo pod seba. Ak preto niektori 

liidia, ako pán Molnár tvrdia, že Petrimex som priviedol do 

krachu ja, aja som ho aj vytuneloval, potom si asi neuvedomitjú 

skutočnosť, že taká firma ako Petrimex mala vytvořené 

dokonalé kon- trolné mechanizmy všetkýcli odchádzajúcich 

platieb. Tieto mechanizmy pocltádzali a přetrvávali ešte z čias 

bývalého režimu a jednoducho neumožňovali podvádzať. 

Vytunelovat firmu takého rangu, ako bol Petrimex, nebolo 

možné. Kto to tvrdí, tak klame!" Oponuje Molnárovi Marián 

Mojžiš. Faktom však je, že Petrimex už nie je. Podobné skončil 

v Čechách jeho náprotivok - Cema- pol. Marián Mojžiš pod 

zánik Petrimexu podpisuje niekol'ko faktorov. „Prvým je, že 

časť komodit sa z tohto podniku vytratila. Druhým faktorom je, 

že v rokoch 1994 až 1996 poklesol obchod s hnojivami a třetím, 

významným dóvodom bola absencia dotácii poínohospodárskym 

družstvám, ktoré nemalí peniaze na nákup hnojív. Štvrtým a 

najpodstatnejšim faktorom bol odliv nákupu komodit do 

Slovnaftu či Dusla Šala, ktoré si začali realizovat' zahraničný 

obchod samy,“ uzaviera Mojžiš. 

Nástup konkurzu: Dnes na fasádě niekdajšej budovy 

Petrimexu v Bratislavě ťažko nájdeme tabufku s jeho logom. Tú 

to značku totiž odkúpil Andrej Babiš v zmysle vlastného 

vyjadrenia, že ked' Petrimex zhasol, tak to bude právě on, kto 

ho zasa rozsvieti. Jeho nostalgické myšlienky dokreslujú aj 

kroky. V aprili tohto roka viedol Babiš rokovania o odkúpení 

centrálnej petrimexáckej budovy v bratislavskom Ružinove za 

zhruba 200 miliónov korún. 

Logo firmy vždy sprevádza knov-how, a tak je to aj v případe 

odkúpenia loga Petrimex Andrejom Babišom. Keď dnes 

slovenský, alebo český obchodník, obchodu- júci vo svete 

spomenie, že v minulosti pracoval v Petrimexe, má ihned vefké 

plus. Velkým mínusom je však fakt, že Petrimex je dnes v 

konkurze. Podlá Petra Lovingera získal Andrej Babiš logo 

Petrimexu vďaka jeho konkurzu. Medzi jedného z jeho 

nerozlučných spolupracovníkov patřil aj právnik Vojtech Ágner. 

Ten sa mal Lóvingerovi pochválit', že Petrimex je jeho dieťa a 

vyrozprával mu pribeh, ako prostredníctvom štyroch 

nevyplatených faktúr istej talianskej dopravnej firmy, dostali 

Petrimex do konkurzu. „V druhej polovici 90. rokov za vedenia 

Mariána Mojžiša bol na tom Petrimex velmi zle. Nemenovaná 

firma nemata vyplatené faktury, a tak prostredníctvom doktora 

Agnera podali podnět na konkurz Petrimexu. Išlo o faktury 

vystavené na smiešne sumy, 40 až 70 tisíc konin. Ak sa 

velitelovi, ktorý podal návrh na konkurz nevyplatila pohládávka 

do tridsiatich dní, automaticky sudca uvalil na dlžníka konkurz. 

Vtedy vyplatil Petrimex načas tri faktury. Avšak Ágner automa-

ticky vystavil ďalšiu. Přešlo tridsať dní a na tú Mojžiš akosi 

pozabudol. Právě nevyplatenie tejto faktury málo za následok, 

že v ten istý prvý den po splatnosti rozliodol sudca o uvalení 

konkurzu na Petrimex," spomína Peter Lóvinger. Elena 

Trenčianska, bývalá námestníčka Petrimexu uviedla, že 

Petrimex by sa nikdy neocitol v konkurze, keby v roku 1995 

nedošlo k zmene v jeho vedení. Podlá iného zdroja, „bolo 

uvalenie konkurzu na Petrimex účelom, ak by sa v ňom totiž 

změnilo vedenie, 
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opat by sa mohla zopakovat’ situácia z roku 1995 a niekto by 

mohol začat' vřtať do převodu Agrofertu." 

Spomínaný právník JUDr. Vojtech Ágner donedávna velmi 

úzko spolupracoval s Andrejom Babišom. Do- konca mal na 

budově slovenskej pobočky Agrofertu na bratislavských 

Palisádach aj svoju menovku s kancelá- riou. Vojtech Ágner 

taktiež spolu s Andrejom Babišom figuroval ako konatef v 

spoločnosti SAVENA s. r. o, ktorej majetkom je vila v 

bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Spoločnosť SAVENA s. r. o. 

má jediného majitela, švajčiarsku spoločnosť Fertagra S. A, 

ktorá vložila pri zápise do spoločnosti 60 miliónov korún. Od 

roku 1997 je štatutárom spoločnosti už len samotný A. Babíš. 

JUDr. Vojtech Ágner je podlá dostupných informácií členom 

představenstva, připadne členom Dozornej rady v dvadsiatich 

slovenských spoločnostiach. kle například o spoločnosti 

zaoberajúce sa predajom vojenskej techniky. 

Známou je například spoločnosť ARMEX. v ktorej predsta- 

venstve je Ágner spoločne s JUDr. Viliamom Ciklaminim, 

bývalým námestnikom federálneho ministretsva vnútra FMV. Z 

funkcie musel odisf po tom. ako vyšla najavo jeho spolupráca so 

Štátnou bezpečnosťou. V dozornej rade spoločnosti je mimo 

iných aj Ing. Viťazoslav Moric, Csc. (bývalý předseda SNS, 

dnes člen Právej SNS). Táto spoločnosť bola podozrivá z 

neoprávněného vývozu sem- texu a iného zbrojného materiálu 

do problémových afrických krajin. JUDr. Vojtech Ágner taktiež 

figuruje v spoločnosti Interinfoprint, s. r. o., kde je jeho 

spoločníkom občianka Ruskej federácie Olga Gurejeva, ktorá je 

okrem iného aj členkou štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti 

Euromag. V predstavenstve je okrem dalších občanov Ruskej 

federácie aj Ing. Jozef Čimbora, ktorý bol členom 

představenstva desiatich spoločnosti. Například: Chémia 

Bratislava, Petrimex, a. s. Bratislava. Na tej istej bratislavskej 

adrese, kde má sídlo spoločnosť Interinfoprint, s. r. o. (Cukrová 

14), má sidlo aj spoločnosť Andreja Babiša Gven, s. r. o. Táto 

firma je podlá českej tajnej služby BIS napojená na občanov 

Ruskej federácie. 

Deblokácie ruského (liliu: Na Slovensku, ale aj v Čechách je 

toto slovko vnímané ako vefmi ošemetná záležitost'. A je to aj 

pravda. Noví manažéři Babišovho typu získali v českej 

ekonomike vplyv za vlády sociálnych demokra- tov. Patří k nim 

aj Babišov dlhoročný spolupracovník z Petrimexu (v 

predstavenstve firmy pracoval od roku 1969 až do roku 1993) 

Jozef Čimbora, ktorý dnes riadi firmu Falkon Capital. Bez 

verejnej súťaže získal vlaní Falkon od českej vlády za dvadsať 

miliárd korún právo vymáhat’ stomiliardový ruský dlh. 

Transakcía vyvolala

Bratislavský Istrochem, ktorý Andrej Babiš získal od slovenského Fondu národného majetku za 

zhruba 200 miliónov korún na základe pochybného výběrového konania. 
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obrovské podozrenie: Rusko z dlhu uhradilo cez páť- desiat 

miliárd - tridsať miliardový rozdiel na ceste z Moskvy do Prahy 

zmizol. Okrem úzkých vzťahov s niekdajšou Zemanovou vládou 

sa Falkon Capital podobal Babišovmu Agrofertu ešte v jednom - 

aj on patři spoločnosti sídliacej v jednej kancelárii na okraji 

zabudnutého švajčiarskeho mestečka. Babiš s Čimborom dnes 

spoločne nepodnikajú a dokonca popierajú aj kontakty z 

Petrimexu. 

V případe Babišovho vplyvu a prepojenia na slovenských 

politikov som zaregistroval meno premiéra Mikuláša Dzurindu. 

Právě ono sa najviac skloňovalo v súvislosti s predvolebnou 

kampaňou na Slovensku, ako aj s privatizáciou bratislavského 

Istrochemu, či výberom privatizačných poradcov. Volebný 

manažér předsedu strany Smer Roberta Fica Fedor Flašik mi na 

jednom z našich střetnutí povedal, že pri výbere poradců na 

privatizáciu Slovenských telekomunikácií to mal byť právě 

Babiš, ktorý „dohodil“ renomovaných odborníkov. Okrem toho 

si Dzurindova SDKÚ neobjednala realizáciu volebnej kampaně 

u českej mediálnej agentúry GERONIMO len tak náhodou, 

pretože podlá Flašíkových informácií je aj táto spoločnosť 

personálne přepojená s Babišom. V rámci vzťahov chemického 

magnáta so slovenskými politikmi nemožno obísť Stranu 

demokratickej lavice (SDL,) a jej 1’udí na Fonde národného 

majetku a vo vládě. Táto história sa začala písať ešte v časoch 

Rakického. Nie náhodou sa na poslednú chvílu - len mesiac 

pred parlamentnými vofbami, rozhodol slovenský premiér 

Dzurinda (SDKÚ) spolu s ministrom financií Františkom 

Hajnovičom (SDL) deblokovať ruský dlh voči 

Slovensku nie platbami v tovaroch, ale peniazmi. Slovenská 

vláda koncom augusta tohto roka ešte na poslednú chvílu pred 

svojim odchodom rozhodla, že deblokáciu bude realizovat' 

spoločnosť Falkon Capital, kle presne o tú istú spoločnosť 

českého Slováka a bývalého petrimexáka Jozefa Čimboru, ktorá 

deblokovala ruský dlh voči Českej republike. 

Synonymom deblokácií ruského dlhu sa na Slovensku stal Ján 

Čarnogurský, ktorý sa nechal dokonca odfotiť pred kopou 

deblokovaného uhlia. V slovenskej veřejnosti je dodnes známa 

kauza, keď sa v jedno pěkné minuloročné popoludnie střetli 

předseda Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) Ján 

Čarnogurský s predsedom SDL, Jozelbm Migašom a bývalým 

šéfom Devin Banky (tá rnala na starosti deblokáciu ruského 

dlhu) v jednej z bratislavských cukrárni. Ťažko sa im 

vysvětlovalo, aký zákusok bol predmetom ich rokovania. Přitom 

nevyvrátili informá- cie, že poza chrbát Mikuláša Dzurindu 

riešili obchody. Devín Banka počas celého pósobenia súčasného 

vládneho kabinetu čelila ostrej kritike médii za netrans- 

parentné deblokovanie a za zlé finančně hospodárenie s 

prostriedkami slovenských daňových poplatnikov. Výsledkom 

tejto činnosti bol napokon jej minuloročný pád. 

Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský sa k ne- dávnemu 

rozhodnutiu Dzuridnu deblokovať cash ostro postavil. Partia, 

ktorá sa deblokáciami bude zaoberať, na zákusky totiž nechodí... 

A deblokácie spomeňmc na závěr ešte raz. O tom, že ide o 

výnosný biznis svědčí aj ďalšia akcia, ked minister financií v 

Mečiarovej vládě Sergej Kozlík, pověřil 
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v roku 1996 Petrimex vymáháním tristo miliónov 

slovenských korun, ktoré dlhoval Slovensku Egypt. Petrimex 

předal pohladávku za 150 miliónov korun firmě Broadfield 

Finance, registrovanej na Panenských ostrovoch. Zmluva s 

vládou neoprávňovala přitom pohladávku komukolvek predať. 

Petrimex skrachoval a dodnes sa nepodařilo zistiť, kde peniaze 

od Broadfield Finance skončili. 
Závěr 

ndrej Babiš je výnimočnou postavou slovensko- českého 

podnikania v zahraničnom obchode. Vychádzajúc zo 

základnej premisy, že nikomu netřeba nič závidieť. avšak na 

vyvolávajúce otázniky třeba poskytnut' odpovede, možno 

skonštatovať, že osoba Andreja Babiša je zahalená rúškom 

veťkých dohadov. Z nich podstatná časť by sa vyriešila keby 

viceprezident švajčiarskej spoločnosti O. F. 1. Roland Schaer 

(ktorého Andrej Babiš vraj nepozná) rozbalil obálku, uloženu vo 

svojom trezore, ktorú má vydať dcére Andreja Babiša Adrianě v 

případe, že by sa Babišovi niečo stalo. Okrem iného by sme tam 

našli aj popis a prepojenia firiem na firmy, ktoré sú Babišovým 

vlastnictvom. Okrem celého pavúka je obsahom obálky aj 

množstvo čísiel zahraničných kont s popiskou, na ktorých má 

Babiš uložené svoje „úspory.“ 

Ako bude vyzerať česká chémia o rok, je skór otázkou pre 

vešticu, avšak už dnes (sepember 2002) vierne pove- dať, že 

privatizácia Unipetrolu zaznamenala koncom augusta tohto roku 

absolutny obrat, keď Andrej Babiš oznámil, že Unipetrol na 

základe stanovených pod- mienok od státu nekupí. Ochotný je 

zaň zaplatit’ až vtedy, keď sa zmenia zmluvné podmienky 

predaja. Zároveň oznámil, že požiada FNM ČR o stanovenie 

nových kritérií, podlá ktorých by sa například privatizácie 

nemuselo zúčastnit' konzorcium firiem (10C - Shell, Agip a 

Conoco), ale spoločnosti v inom ekonomickom usporiadaní.

A 
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Doslov 

lho som rozmýšlál nad tým, ako by mala znieť prvá 

doslovu, po takých šokujúcich informá- ciách, aké nám 

připravil Dušan Válko. Prišiel som len na to, že akýkolvek 

dovetok je zbytočný. Všetko múdre, čo mi napadlo, sa zrazu 

zdálo byť stupidnym, všetko odborné sa zdálo byť laickým. 

Keď ma Dušan Válko oslovil, či by som nebol ochotný 

napisať tento doslov, zaliala ma vlna akéhosi sebaobdivu. Tak 

človeče, ešte nepatříš do starého železa. Tento neoprávněný 

sebaobdiv trval len do chvile, kým som sa nezačital do riadkov 

o Andrejovi Babišovi. Istý čas snie s Dušanom Valkom 

pracovali v jednej televízii. On ako známy investigatívny 

spravodajský žurnalista, ja ako jeden z investigativnych 

publicistov. Dá sa povedať, že sme nikdy neboli dověrní 

priatelia. Aj ja, aj Dušan, sme 1'udia dosť opatrní a 

nepripúšťame si k sebe niekoho len tak lahko. Navzájom sme sa 

respektovali a občas sme si aj pomohli radou. (Táto práca sa 

sice robí výhradně sólovo, ale člověk potřebuje široký okruh 

odbornikov). Už vtedy sme obaja pochopili, že patříme k tomu 

druhu šialených novinárov, ktorí vyhladávajú problémy. A 

vzájomný rešpekt pomaly rástol. Po prečítaní rukopisu tejto 

knihy som však Dušanovi povedal: „Mám pocit, že tentoraz Ti 

to ten tak nepřejde. Priprav sa na dlliý sád, alebo krátký odpis". 

Viem o čom hovořím. Sám som sa musel istý čas pred 

mafiánskými praktikami ukrývat'. Dušan je však tvrdohlavý a 

povedal mi, že všetky informácie má dokonale overené. Držím 

mu palce a zároveň si uvedomujem zvrátenosť doby. 

Novinářovi sa podaří odhalit’ niečo, čo hraničí s ludskosťou a 

namiesto toho, aby sa bál ten o ktorom piše. musí mať obavy 

novinář, pretože si dovolil načrieť hlboko do svedomia 

vysokopostaveným. Je dobré, že existujú medzi novinármi aj 

šialenci Dušanovho typu. Občas mu aj ten adrenalin ešte 

závidím. Na druhej straně som spokojný s tým, že Dušanov štýl 

je vel'mi dobrý, pútavý a vóbec, že je lepši, ako by som bol v 

danom případe ja. Sebaobdiv ma sice opustil. Hrdost’ na to, že 

právě ja móžem prispieť aspoň takto k práci Dušana Valka, je 

však neopisateťná. 

Ďakujem ti Dušan za všetkých, ktorí si hovoria alebo si 

hovořili investigativni novináři. Ďakujem ti za čitatela, ktorý má 

raz opáť možnost’ dočitať sa pravdu. 

Viliam Štrclinger, publicista (Bývalý redaktor TV 

Markíza a moderátor STV)
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Narodil sa 9. júna 1974 v Banskej Bystrici. Začiatkom roka 1993 sa zamestric v denníku SMĚNA v 

ktorom pracoval až do jeho zániku ¿1 v roku 1995. Popři štúdiu'na Filozofickej fakultě Univerzity Komenského ktoré 

ukončil v roku 199B, pracoval v denníku Nový Čas a v Rádiu TWIST. Mesiac po začiatku vysielania novej súkromnej 

televíznej spoločnosti Markíza dostal ponuku na prácu v spra- vodajstve v ktorom pracoval až do roku 1998. Před parla- 

mentnými vorbami v tom istom roku sa v kauze Markíza postavil na stranu jej spolumajitelky Sylvie Volzovej a Gamatexu. 

Od roku 1998 pracoval v denníku Trhák, súkromnej televízii VTV a spolupracoval s viacerými týždenníkmi a mesačníkmi 

ako Moment, □imenzie, EURO Fórum. V súčasnosti pracuje pre týždenník International ExPRESS a venuje sa 

mediálnemu poradenstvu. 

Je autorom viacerých článkov, politických analýz, komen- tárov, troch televíznych dokumentov CKauza Markíza 1998, 

Ukrajinská mafia 1999, Hotely mládeže Slovakia 1999]. Ako investigatívny redaktor rozobral viacero káuz [Kauza 

Drukos, Kauza Vesec Prievidza, Kauza Černák a spol.) V súčasnosti připravuje dalšiu knihu. 
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