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Babiš bral loni v Agrofertu za dva měsíce 37
miliónů čistého, já mu je nezávidím, ale 
Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) poprvé zveřejnil své příjmy z dob, kdy
ještě šéfoval svou firmu Agrofert – za dva měsíce od voleb 26. října do konce roku si vydělal
37 miliónů korun čistého. Zároveň si za 1,25 miliardy nakoupil dluhopisy Agrofertu.
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Babiš to uvedl ve svém přiznání majetku, které poslal do Sněmovny a které bylo ve středu
zpřístupněno na internetu. Potvrdil tak svou pozici, že je jedním z nejbohatších Čechů.
Čistou mzdu 36 829 981 korun si za listopad a prosinec vyplatil za funkci, kterou v souladu se
zákonem o střetu zájmů před nástupem do vlády koncem ledna opustil.
Firmu si ovšem ponechal, což zákon nezakazuje. Dluhopisy Agrofertu ho vyšly přesně na 1
252 269 996 korun.
Do impéria Agrofert, jehož tržní hodnota se odhaduje až na 100 miliard korun, patří více dvě
stovky firem, které působí hlavně v zemědělství, potravinářství a v chemickém průmyslu.
Předloni vstoupila skupina do lesnického a dřevařského průmyslu a působí i v médiích,
vlastní mimo jiné vydavatelství Mafra.
Babiš uvedl, že je vedle Agrofertu majitelem ještě Kosteleckých uzenin a chemické a
obchodní firmy Symbiol. Působil také v představenstvu společnosti pohybující se na trhu
nemovitostí, pohostinství a volnočasových aktivit IMOBA. Z těchto firem podle svého
přiznání si jako člen statutárních orgánů nevyplatil ani korunu.
„Jsem v pohodě“

Dalších 4267,76 eura (118 tisíc Kč podle prosincového kurzu) dostal jako odměnu za
působení ve statutárním orgánu chemické firmy SKW Stickstoffwerke Priesteritz.
Ta na svých stránkách uvádí, že je největším německým výrobcem čpavku a močoviny a
vyrábí speciální zemědělské a průmyslové chemikálie. Od fyzické osoby, kterou Babiš
nejmenoval, získal jako splátku půjčky 150 tisíc korun.
Vicepremiér už v červnu ve Sněmovně při projednávání státního závěrečného účtu za loňský
rok veřejně hovořil o svých příjmech, ale přesný plat neuvedl.
„Za celý minulý rok zaplatím jako fyzická osoba 87 miliónů korun a moje firmy 650 miliónů
korun. Opakuje se to skoro každý rok. Já jsem jako v pohodě,“ řekl ministr financí. No, já
taky, pane ministře.
Po celoživotní práci ve stavebních profesích od mistra na stavbě, po stavbyvedoucího do
revoluce ( vystudoval jsem vysokou školu ) jsem dostal „za to“, za celoživotní práci, při
nástupu do důchodu 7.150,-Kč toho důchodu, také netto . A samozřejmě jsem odpracoval
všechny dny svého života jak se patří …ani jeden den „áčko“, což o sobě cigán říci nemůže, a
přesto cigáni někteří, už tehdy měli dvojnásobný příjem než já. Dvanáct let před nástupem do
důchodu jsem sice měl malou stavební firmu s devíti zaměstnanci, dřel jsem 7 dní v týdnu,
denně do noci, ani na dovolenou jsem nejezdil, k večeři nudle s mákem, ale protože mě tři
dlužníci ( dle Klausovských zákonů o ne-vymahatelnosti dluhů ), ač všechny soudy s nimi
jsem vyhrál, nezaplatili své dluhy, ….prostě nikdy nezaplatili!, tak.. ( bylo to dohromady 80%
mého vydělaného jmění za 5 let působení této malé stavební firmy. Mě zůstalo jen bazarové
auto, byt a synovi na byt ), tak jsem propustil zaměstnance, podnikání zastavil a stal jsem se
nezaměstnaným. Dalších 5 let jsem živořil rozprodáváním firemního „jmění“, tj. zednické
použité nářadí, 3 míchačky, vrátek, lešení, svářečku, dva regály, starou Š 1203, apod. a … a
pak, když už to dál nešlo, tak jsem se přihlásil na FÚ o podporu. Dali mi jí : 405,-Kč měsíčně.
( to není překlep, opravdu jen čtyři sta a pět korun. Sice to každý rok stouplo o 100 K, někdy i
o 140 K, ale i tak…že …!? Než jsem dostal ten „slavný“ důchod ) .
Jsem, pane ministře, dnes také v pohodě, už mám ten důchod 10.350,- Kč, ale… ale je mi

líto, pane ministře, že jste nereagoval na můj dopis v r. 2004 s žádostí o
zasponzorování překrásného vynálezu pana chemika M.Š., tj. nový způsob
výroby biopaliva, respektive reagoval na ten první dopis za Vás nějaký Váš
ředitel, že prýý si Vy přejete nějaké podklady. To jsme učinili, řediteli je
zaslali, ale on už – zřejmě - Vám ty podklady nepředal, stroze odpověděl, že
„nemáte zájem“.
Škoda, že tak milý člověk, pan Babiš, možná ani nelakomý, že neměl pro tak báječný nápad
´nové bionafty´ ani pouhých 5-6 milionů ( …pan ministr je vydělá za 8 dní !! ) k provedení
laboratorního vyzkoušení té nové technologie ( ..kde by si z té sumy pan chemik nevzal pro
sebe ani svou mzdu !, udělal by to z nadšení ) ….., škoda…..škoda. http://www.hypothesis-ofuniverse.com/index.php?nav=v
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S poslanci se tehdy přel, zda je Praha daňovým rájem, kam se stěhují firmy z celé republiky
kvůli malé pravděpodobnosti daňové kontroly.

Faltýnek je na roztrhání
„Moje firma sídlí v Praze a je kontrolována specializovaným útvarem, který kontroluje
všechny firmy, které tady platí daně,“ odpověděl Babiš na otázku šéfa klubu ODS Zbyňka
Stanjury, zda je jeho firma registrovaná v hlavním městě.
Babiš se hned po nástupu do vlády vzdal platu vicepremiéra i služebního auta. „Řekl jsem, že
to stát nebude stát ani korunu,“ řekl před časem Právu. Své jízdy si platí ze svého. Jako člen
kabinetu nebere ani poslanecký plat.
Babišův nejbližší spolupracovník, šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek je podle svého
majetkového přiznání na roztrhání.
Koncem loňského roku působil v představenstvech 12 firem, např. olomoucké OLMA, ZZN
Pelhřimov, Vodovody a kanalizace Prostějov či Moravské vodárenské. Celkem si tak
přivydělal za dva měsíce a týden 1 056 324 korun. Nejvíce mu vyneslo členství v
představenstvu Agrofertu – dostal 924 642 korun, od prostějovského podniku VaK inkasoval
87 872 Kč.
Milionářem tradičně Schwarzenberg
K milionářům se podle svého přiznání připojil tradičně šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg,
který za stejné období získal na vedlejších příjmech 3 382 620 korun. Jeho příjmy pocházely z
Rakouska a Česka. V ČR mimo jiné získal téměř 52 tisíc korun na dotacích.
Z Rakouska obdržel mj. důchod za loňský listopad a prosinec ve výši 121 694 korun a jako
společník ve firmě si vydělal 308 902 korun.
V Česku mu nejvíce vynesl nájem, ze kterého získal 2 152 166 Kč, a za 600 tisíc prodal
rybník. Jiný rybník, v Dolním Ostrovci v hodnotě 17 585, získal do vlastnictví jako náhradu.
Stejným způsobem získal také ornou půdu a travní porosty za téměř 44 tisíc korun.
Schwarzenberg také zveřejnil hypotéku 11 880 950 korun.
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