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ČESKÝ LESNÍK ČÍSLO 1
MEZI SOUKROMÝMI FIRMAMI, KTERÉ TĚŽÍ A SÁZÍ NOVÉ STROMY, JSOUV ČESKÝCH LESÍCH
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ DVĚ, JEŽ PATŘÍ DO SVĚŘENSKÉHO FONDUANDREJE BABIŠE. S NÁSLEDKY
KŮROVCOVÉ KALAMITY SE TAK SEZNAMUJÍ UŽ ROKY.

Když premiér v demisi Andrej Babiš spolu sminist
remzemědělstvíJiřímMilkempředtřemitýdnyod
volávali kvůli podcenění kůrovcové kalamity šéfa
státních lesů Daniela Szóráda, vypadal premiér,

jakoby se opohroměprávě dozvěděl. „Jsempřekvapený,
jak to stát neřeší. Nebylo uděláno vůbec nic, zaspali jsme
dobu,“ řekl. Málokdo z politiků by přitomměl být s roz
sahemkalamitya jejímdopademna lesnictví adřevařství
tak seznámený jako právě Babiš. Vlastnil totiž až do loň
skéhoúnora,kdysestalysoučástí svěřenskéhofondu,dvě
významnétuzemské lesnickéspolečnosti:UnilesaWotan
Forest.Babišbyldokoncedlouhérokystrochounadsázky
největšímsoukromýmlesníkemvzemi.Obě jehofirmyse
navíc řadu letsnásledkykalamitypotýkají, těžíkůrovcem
napadené stromy a vysazují nové.
A obě ve velkém pracují pro stát. Klíčovým odběrate

lem jejich služeb jsouLesyČR,kteréobhospodařují skoro
polovinu porostů v zemi. V případěUnilesu se navíc zdá,
že Babišův vstup do politiky podniku pomohl k většímu
množství státních zakázek. V období po volbách v roce
2013 jichzískalnásobněvícenežvpředchozíchpěti letech.
Významnýmpartneremjeproobapodniky idruhýnej

většímajitel lesůvzemi,Vojenské lesya statky. Zaměření
oboufiremsenavícnejenvobdobíkalamitdobředoplňu
je.ZatímcoUnilessesoustřeďujenakácenístromů,Wotan
Forest spíše dodává sazenice a zalesňuje.

Uniles vítězí na celé čáře. Od roku 2013
StátníLesynazačátkuminuléhotýdnezveřejnilykonečný
seznam smluv s externími podniky, které převážně těží
a prodávají jejich dříví.Mezi firmami, jimžLesyČR zadá
vají nejvíce práce, figuruje nejčastěji právě jménoUniles.
Z 221 uzavřených smluv na následujících pět let jich spo
lečnost, která sídlí v opraveném areálu v severočeském
Rumburku, uzavřela 43, nejvíce ze všech. Některé z nich
se týkají kalamitou nejsilněji zasažených oblastí severní
Moravy i Zlínska, kde už po kůrovci zůstávají holé celé
hřebeny a stráně. Jen za letošní rok takUniles, který Ag
rofert získal v roce2011,LesůmČRvyúčtujepodle tiskové
mluvčí státníhopodnikuEvyJouklové657milionůkorun.
V posledním roce však firma měla se včasnou těžbou

kalamitního dřeva potíže a za neplnění termínů dostala
odLesůČRpokutu1,9milionukorun.Největšíhříšníci ale
platilimnohonásobněvyššípenále.HodonínskéfirměPet
ra státní podniknaúčtoval skoro44milionůaKloboucké
lesní 13milionů.
Při pohleduzpětdoposledníchdeseti let jsouúčtyUni

lesu a státních lesů působivé. Uniles si za tu dobu vydělal
2,56miliardykorun.VlivvstupuAgrofertudofirmya ještě
vícemoment,kdyseAndrejBabiš stal v roce2013vicepre
miéremaministremfinancí, jepřitomnavýsledcíchpod
niku jasněvidět.Zatímcodoroku2013získalodLČRpráci
za 461milionů, od roku 2013 už celkem za 2,1 miliardy.
I díky těmto zakázkám dokázal podnik od roku 2009

do roku 2015 zšestinásobit svoje tržby na 2,82 miliardy
korun. V následujících dvou letech ale utržil zhruba jen
2,1 miliardy, a zatímco v roce 2016 měl zisk 12 milionů,
vloni ztrátu22milionů.Pádcenydřevazpůsobenýkůrov
covou kalamitou nakonec dohnal i Babišův podnik. „Dů
vodem byl výrazný převis nabídky dřeva nad poptávkou
anedostatekpracovníků,“uvedl letosnakoncidubnapro
ČTK ředitel Unilesu Petr Jelínek.
SoučasnýředitelLesůČRTomášPospíšilpřipisujeúspě

chyUnilesukroměvýhodněnabídnutécenyi jehovelikos
ti. „Rozhodující je, že oni mají rozdíl mezi cenou, kterou
námnabídnouzadřevo,acenou,kterousiúčtujízapěsteb
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ní práce, častonejvyšší. Roli ale hraje i to, že jsouopravdu
velkýpodnik,který se jako jedinýúčastní tendrůvevšech
oblastech.Navícmají tovýjimečnézázemíAgrofertu,mož
nost si sehnat bankovní záruky, personál,“ řekl Pospíšil.
ŠéfovéUnilesu jsouv lesnickémbyznysuvlivnýmiosob

nostmi. Ředitel podnikuPetr Jelínek byl dokonce porad
cemministra v demisi JiříhoMilka. Po kritice některých
médií, že první muž podniku, který se uchází o největší
zakázkynejvětšíhostátního lesnickéhopodniku, zároveň
radíministrovi právě v oblasti lesnictví, z pozice odstou
pil. Jelínek ale dále zastává funkci předsedyAsociace les
nických a dřevozpracujících podniků. Technický ředitel
Unilesu Vladimír Veselý je zase předsedou dozorčí rady
Lesnickodřevařskékomoryaviceprezidentemprooblast
lesnictví v Agrární komoře.

Desítkymilionů i od vojenských lesů
Uniles pracuje i pro druhého největšího majitele lesů
v zemi, kterým jsouVojenské lesy a statky (VLS). Podnik
spadá podministerstvo obrany, které čtyři roky vedl Ba
bišůvstranickýpodřízenýMartinStropnickýanyníKarla
Šlechtová. Tady byla firma vucházení se o zakázky přece
jenoněcozdrženlivější.Kdyžvroce2015deníkPrávoupo
zornilna to, žeUniles získalodVLSbezvýběrovéhořízení
kontrakt na kácení stromů po větrné kalamitě na Karlo
varskuzapouhých240 tisíckorunapoukázalnavicepre
miérův střet zájmů, Babiš byl dokonce v defenzivě. „Psal
jsem do firmy, aby se o zakázku neucházeli, ale práce už
jsou hotové,“ omlouval se tehdy.
Ve skutečnosti Uniles podle tiskového mluvčího pod

niku Jana Sotony v letech 2008 až 2017 pracoval proVLS
nazakázkáchvcelkovéhodnotě57milionůkorun.OdBa
bišovavstupudovlády tobylo24milionů,největší objem
prací, za necelých 12milionů, připadl na rok 2014. Uniles
kácel pro vojenské lesy i kůrovcem zasažené stromy –
i když v nijak velkém množství – ve vojenském újezdu
LibavánebonaŠumavě. ZejménanaLibavézůstalypo lý
kožroutu smrkovém, jak zní správnýnázevasi centimetr
dlouhého hnědého brouka, rozsáhlé holé plochy. Babiš
přitom při odvolávání ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda
prohlásil, že VLS nemají s kůrovcem žádný problém. To
ale následně řada lesních odborníků popřela.
Pro letošek a příští rok má podnik s Unilesem uzavře

nourámcovoudohoduzavýjimečných316milionůkorun.
PodlemluvčíhoVLS to ale neznamená, že společnost za
kázky v takové hodnotě získá. „Jde o předběžný výpočet
ceny zakázky od každého dodavatele, jejíž dílčí části se
pak soutěží v jednotlivých minitendrech. Zatím ale ne
registrujeme ani jednu nabídku společnosti Uniles v již
realizovaných či probíhajících tendrech,“ uvedl Sotona.
Podnik, za jehož vedenímohl sHNkomunikovat pouze

tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, svoje obchody
logickybrání.UnilesmápodleHanzelkyustátníchzakázek
úplněstejnépodmínkyjakovšechnyostatnílesnickéspoleč
nosti. „Apokud je úspěšný, je to jendíky tomu, že ve výbě
rovémřízenínabídlprostátnejvýhodnějšípodmínky, tedy
nejvýhodnějšícenu.Skutečnost,žejenášněkdejšíakcionář
politickyčinný,nemá jakoukoli souvislost,“napsalmluvčí.
Žádný střet zájmů svého bývaléhomajitele podnik nepři
pouští. „Akcie firmy jsou v souladu se zákonemve svěřen
ských fondech, proto nevidíme důvod, proč by společnost
Uniles, která má podíl celkem cca 10 procent na objemu
vytěženého státníhodřeva, nemohlamítpříležitostúčast
nit se veřejných zakázek a proč by měla být ve srovnání
s konkurenčnímifirmaminějak znevýhodňována,“ dodal.
StátníLesy jsoudůležitýmobjednatelemprací iprodru

hou Babišovu společnostWotan Forest, která sídlí v pa
nelovém domě poblíž centra Českých Budějovic. Firmu,
kterásenarozdílodUnilesusoustřeďujespíšenapěstební
činnost adřevařskouvýrobu,přebralAgrofert v roce2011

ve ztrátě 163 milionů korun. V roce 2015 už vyúčtovala
1,86miliardy korun s čistým ziskemvíce než padesátmi
lionů.Opětk tomupomohly iLesyČR,kterédoBudějovic
zaposledníchdeset letposlaly celkem764milionůkorun.
Od Vojenských lesů a statkůmělWotan Forest v uply

nulých deseti letech dokonce větší objem zakázek než
Uniles, celkověpřes 64milionůkorun.Největší sumu, té
měřdvacetmilionů, inkasovalafirmav roce 2017. Podnik
se podílel i na nové výsadbě ve vojenskémújezděLibavá.
„Jdeododávkysadebníhomateriálu, tedysazenic lesních
dřevin,“ potvrdil mluvčí podniku Sotona.
Podle tiskovéhomluvčího Agrofertu HanzelkyWotan

Forest s aktivní účastí ve výběrových řízeních na kom
plexní zakázku uLesůČR skončil v roce 2012, práce však
dobíhaly do loňského roku. „Pro VLS vykonávala firma
pouze pěstební činnosti a jediným kritériem byla opět
nejvýhodnější cena.VsoučasnédoběnemáWotanForest
u VLS žádnou aktivní pěstební zakázku,“ uvedl.

Schází politická kultura
Napůsobení podniků, které simůžeBabiš vzít ze svěřen
ského fondu snadno zpět, jsou různé pohledy. Od ostré
kritiky premiéra za střet zájmů až po tolerantní, k Babi
šovi vstřícnýpostoj. „Je to skandál. Existujeurčitá jemná
hranice mezi tím, co je eticky správně a má určitou po
litickou kulturu a co je v rámci zákona. Tady doufejme,
že to v rámci zákona je, ale po stránce etiky a politiky je
dnešní stav, kdy Babišovy firmy lesnictví dominují, ab
solutněmimo,“ říká například předseda expertní komise
TOP 09 pro životní prostředí profesor BedřichMoldan.
Ani bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka

(KDUČSL) nepovažuje současnou situaci, kdymánejví
ce zakázek odLesů ČRpodnik bývaléhoministra financí
anynějšíhopremiéra, zadobrou. Ipřesto, žeprávězadobu
jehopůsobenívefunkcise lesníbyznysAgrofertuzejména
díkystátnímzakázkámnejvíce rozrostl. „Ideální tosamo
zřejmě není, ale je fakt, že oni získávali zakázky i dříve.
HlavněproUnilesplatí, žebodujepředevšímcenou, jdeaž
na krev, což je vidět z jejich výsledků za loňský rok,“ řekl.
Kritický je i iniciátor mimořádné schůze sněmovny

kekůrovcovékalamitě,pirátRadekHolomčík. „Jehostřet
zájmů a celý problém je důsledkem nevyhovujícího ob
chodního systému, který v českých lesích panuje. To je
pro mě prioritní problém, působení jeho podniků je až
na druhém místě,“ poukazuje Holomčík na zavedenou
praxi, kdy zejména pro Lesy ČR většinu těžeb, prodeje
dříví i dalších lesnickýchprací dělají najaté externífirmy,
což v období kalamity omezuje akceschopnost.
Že je současný systém těžby a péče o les, včetně rozho

dujícího angažmá Babišových firem, nevyhovující a ne
pružný,dlouhodoběkritizuje iexpertHnutíDuhaJaromír
Bláha. „U jehofiremje tospojení spolitickoustranouvidi
telné.Není toale jedinýpřípad, i další velcí těžaři sihlídají
svůj přístupkvelkýmzakázkámpřespolitické strany. To
je úplně špatně,“ připomínáBláha. Zato JanuMičánkovi,
majitelikdysinejvětšíhosoukroméholesnickodřevařské
ho podniku v zemi, kterým byla až do svého pádu v roce
2012 společnost Less, dnešní stav nevadí. „Mámnad tím
nadhled,Babišmádnesmyslím jenmatnoupředstavu, co
vlastně jeho lesní firmy dělají. Navíc jejich management
vše vyhrál ve výběrových řízeních,“ řekl.
AndrejBabišnaotázkyohledněstřetuzájmůasvépozd

ní kritiky přístupu státu ke kůrovcové kalamitě, zaslané
minulý týdennaÚřadvlády, sekretariátANOi jemuosob
ně formou SMS, nijak nereagoval.
O lesích a kalamitě však zavtipkoval minulý pátek

ve sněmovně. „Mluvili jsme s kůrovcem a potvrdil nám,
žekdyžbudemítnaševládadůvěru,přestanepožíratnaše
lesy,“ řekl.Nebýt to žert, bylybymožnosti největšího les
níka v zemi skutečně neomezené.

Wotan Forest, a.s. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tis. m3 19 523 415 180 246 218 207 137 53 0
služby mil. Kč 14 258 121 52 96 77 70 48 28 0
z toho žádná kalamitní

UNILES, a.s. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tis. m3 165 186 205 129 342 650 634 760 551 639 962
služby mil. Kč 93 110 113 36 109 226 272 312 295 340 657
tis. m3

z toho kalamitní
14 58 123

služby mil. Kč 5 10 40

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem
Počet smluv 5 10 6 6 5 5 5 4 3 1 1 51
Objem tis. Kč bez DPH 2421 11 061 4777 7956 7020 4802 11 736 2859 1703 2799 ? 57 134

JAK BABIŠOVY LESNICKÉ FIRMY PRACUJÍ PRO STÁT
(Zakázky Unilesu a Wotan Forestu pro Lesy ČR za 10 let)

SLUŽBY A DODÁVKY UNILESU PRO VOJENSKÉ LESY A STATKY
(druh smlouvy – služby v lesnictví, za 10 let)

Výnosný byznys
se státem
Lesnické firmy, které
spadají do koncernu
Agrofert, pracují
ve velkém pro státní
podniky.
Foto: HN – Petr Dohnal,
Jiří Zerzoň
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