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prostě nejsou dostatečně zralí a že tuzemská scéna 
na nejvyšší posty neláká ty nejlepší, ale ty jaksepatří 

nejohebnější. Je to možná část pravdy, ke které je třeba 
přidat teze jako je okouzlení mocí, ztráta soudnosti 

slabost žen a různých šizunků pro mocné muže. 
Babiš je mocným mužem už dnes, takže z tohoto 

hlediska by se mu premiérské potíže mohly 
vyhnout. A možná mu k tomu, aby premiérskou 
funkci ustál, nahrává ještě jeden fakt. Pokud se 

Andrej stane premiérem, bude to v české historii 
poprvé, kdy do tohoto křesla usedne někdo jiný, 
než člen ČSSD, ODS nebo bezpartijní. Může být 

tedy všechno jinak, než jak ukazuje dosavadní 
česká politická zkušenost?
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S nástupem Andreje Babiše do vlády došlo k dosud největšímu 
prolnutí politické, podnikatelské i mediální moci. Střet zájmů byl, 
a v případě vítězství Babišova ANO v podzimních volbách i nadále 

bude, nevyhnutelný. A nic na tom nemění ani fakt, že Andrej 
Babiš své � rmy zaparkoval do dvou svěřenských fondů.

Křížení zájmů je nejvíce patrné a v oblasti veřejných 
zakázek. HlídacíPes.org podrobil analýze zakázky pro 

Babišovy � rmy v období let 2007 až 2016 a ze získaných 
dat vyplývá, že nejštědřejším zadavatelem zakázek pro 

Babišovy � rmy byla společnost ČEPRO – � rma vlastněná 
ministerstvem � nancí, které řídil právě Babiš.

Celkově za dané období společnosti z koncernu 
Agrofert po započtení rámcových smluv uzavřely 

kontrakty převyšující 35,2 miliardy korun. Zakázky 
získalo celkem 29 společností z koncernu se státem 

uzavřely 591 smluv. Firmy stojící mimo holding 
žádné zakázky ve sledovaném období nezískaly.
Z analýzy zároveň vyplývá, že osm � rem dosáhlo 

na státní zakázku poprvé až po vstupu Babiše 
do vlády. Všechny ostatní z nich čerpaly 

již před rokem 2014.

   ELIŠKA HRADILKOVÁ BÁRTOVÁ

82 %
ČEPRO, a.s.

Lesy České republiky 3, 9 mld. Kč
Mostecká uhelná společnost 700 mil. Kč
Česká pošta 520 mil. Kč
Vojenské lesy a statky ČR 516 mil. Kč
Správa státních hmotných rezerv 115 mil. Kč
ČD Cargo 91 mil. Kč
Želivská provozní 38 mil. Kč
Správa Národního parku 
  České Švýcarsko 38 mil. Kč
Správa a údržba silnic 
  Jihomoravského kraje 38 mil. Kč
Ostravské vodárny a kanalizace 26 mil. Kč
Státní zemědělský intervenční fond 25 mil. Kč
Silnice LK 17 mil. Kč
Krajská nemocnice T. Bati 16 mil. Kč
Správa Krkonošského 
  národního parku Vrchlabí 15 mil. Kč
Povodí Vltavy, státní podnik 13 mil. Kč
Městské lesy Hradec Králové 13 mil. Kč
CHEVAK Cheb 12 mil. Kč
České dráhy 12 mil. Kč
Martin Zbořil 12 mil. Kč

Střet zájmů jak 
Agrofert
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