
  

 
 

 

 

I. 

 

Navrhovatel je občanem České republiky, dále potom senátorem za volební obvod č. 23 v Praze 8, Praze 18 a okolí. 

V rámci výkonu funkce senátora je rovněž členem Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské 

komise, jejímž účelem je přednést veřejnosti podrobnou analýzu těchto auditních zpráv. Navrhovatel tedy mj. i 

z titulu výkonu své funkce senátora a člena této komise předkládá shora nadepsanému soudu tento návrh na určení 

neplatnosti právního jednání při založení svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, IČ: 07197268.  Na 

projednání této žaloby má Navrhovatel zájem zejména z důvodu naléhavého veřejného právního zájmu, kdy jsou ve 

velkém měřítku ohroženy finanční zájmy České republiky a Evropské unie. České republice zároveň v této 

souvislosti mohou vzniknout nemalé škody.  

 

Navrhovatel byl rovněž ze strany Nejvyššího soudu České republiky poučen, že předmětná věc nechť je řešena 

v občanském soudním řízení (Usnesení Vol 17/2019-122 ze dne 25. 7. 2019).  

 

 

II. 

Úvod 

 

Dne 3. 2. 2017 došlo k vložení 565 akcií společnosti AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Pyšelská 2327/2, 

Chodov, 149 00 Praha 4 (dále také jen jako „Agrofert“ nebo také „společnost Agrofert“)1 vloženo do svěřenského 

fondu AB private trust I, IČ: 07197233, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií 

společnosti Agrofert bylo vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond,2 IČ: 07197268, 

spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, CSc., svěřenským správcem (dále společně také jen jako „Svěřenské 

fondy“ či jednotlivě jako „AB private trust I“ či „AB private trust II“).  

Důkaz:   Částečný výpis svěřenského fondu AB private trust II z rejstříku svěřenských fondů  

  Částečný výpis svěřenského fondu AB private trust I z rejstříku svěřenských fondů 

Tisková zpráva Agrofertu: Akcionář informoval vedení AGROFERTu a SynBiolu o vložení akcií do 

svěřenských fondů ze dne 3. 2. 2017 (zdroj: www.agrofert.cz) 

 

Příčinou (či důvodem) založení obou jmenovaných svěřenských fondů bylo přijetí novely č. 14/2017 Sb.,  zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen jako „zákon o střetu zájmů“) účinné od 01.09.2017. Jediný akcionář 

společnosti Agrofert a zároveň tehdejší ministr financí, následně od 6. 12. 2017 předseda vlády České republiky, Ing. 

Andrej Babiš, nar. 2. 9. 1954 (dále jen jako „Ing. Andrej Babiš“), od té doby několikrát sám prohlásil, že akcie 

společnosti Agrofert vložil do svěřenských fondů proto, aby vyhověl aktuálnímu novelizovanému znění zákona o 

střetu zájmů, podle kterého se jakožto veřejný funkcionář a zároveň osoba ovládající společnost Agrofert ve střetu 

zájmů ocitl se všemi důsledky s tím spojenými. 

 

Ing. Andrej Babiš vystupuje ve vztahu k oběma Svěřenským fondům z pozice zakladatele a rovněž i jediného 

obmyšleného,3 tzn., jediného příjemce plnění (zisku) z obou Svěřenských fondů aktuálně či do budoucna.  

 

Svěřenské fondy byly zřízeny za soukromým účelem, kterým je jednak  

- správa akcií společnosti Agrofert a.s. a  

 
1 Společností Agrofert se pro účely tohoto návrhu míní rovněž další subjekty náležející do Skupiny Agrofert, jejichž seznam je 

uveden v konsolidované účetní závěrce skupiny Agrofert, která je založena ve sbírce listin obchodního rejstříku společnosti 

Agrofert a.s.   
2 Tímto návrhem je dotčen pouze svěřenský fond AB private trust II, nicméně v rámci kontextu je pojednáváno i o svěřenském 

fondu AB private trust I.  
3 Informace o obmyšleném a zakladateli v evidenci svěřenských fondů nejsou dostupné, k jejich zpřístupnění nebyl dán souhlas. 

Osoba zakladatele i obmyšleného je nicméně patrná z výpisu ze slovenského Registra partnerov verejného sektora např. 

společnosti ACHP Levice a.s., IČO: 00005819, jejímž majoritním akcionářem je Společnost Agrofert. Ve verifikačním 

dokumentu zpracovaném dne 30. 6. 2017 v Advokátní kanceláři JUDr. Marianny Kuchtové mj. na základě statutu svěřenských 

fondů je výslovně uveden jako zakladatel Ing. Andrej Babiš a rovněž jako obmyšlený. Ing. Andrej Babiš nikdy nepopíral, že ve 

Svěřenských fondech roli zakladatele i obmyšleného zastává.  



  

 
 

 

- jednak ochrana zájmů zakladatele Ing. Andreje Babiše, 

jak vyplývá z Verifikačného dokumentu ze dne 30. června 2017, zpracovaného JUDr. Mariannou Kuchtovou 

jednající jménem Advokátské kancelárie JUDr. Marianny Kuchtové, s r. o., IČ: 36854531, za jehož správnost ručí 

jako „oprávnená osoba“ spolu s partnerem verejneho sektora podle § 11 odst. 1 slovenského z. o registri partnerov 

verejného sektora v znení neskorších predpisov (dále jen „Verifikačný dokument“). Verifikačný dokument, jehož 

zákonitosti obecně platí pro oba Svěřenské fondy, které fungují na totožných principech, výslovně uvádí, že vychází 

ze statutu daného svěřenského fondu.  

 

Oba Svěřenské fondy musejí být v souladu se zákonnou úpravou, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také 

jen jako „občanský zákoník“) spravovány svěřenskými správci ve prospěch určité osoby (§ 1449 odst. 2 občanského 

zákoníku), jíž se rozumí beneficient a/nebo zakladatel (§§ 1457 odst. 1, 1459, 1463 odst. 1 občanského zákoníku), 

v případě obou Svěřenských fondů, tedy i AB private trust II je těmito osobami v obou případech (zakladatel, 

obmyšlený) Ing. Andrej Babiš.  

 

Vzhledem k tomu, že všechny členské státy Evropské unie měly povinnost transponovat IV. AML směrnici do svých 

právních řádů, učinilo tak i Slovensko prostřednictvím zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane před legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Našemu zákonu o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů potom odpovídá znění slovenského zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora. Slovenská právní úprava v oblasti evidence svěřenských fondů je daleko otevřenější a 

umožňuje komukoli nahlédnout do evidence za účelem zjištění skutečného majitele4, který je v rámci slovenské 

právní úpravy označován jako „konečný uživatel výhod“.5   

 

Ačkoli převedením akcií společnosti Agrofert do dvou Svěřenských fondů sice pozbyl Ing. Andrej Babiš vlastnická 

práva k těmto akciím, není prokázáno, s ohledem na jejich foromu, že nadále již není oprávněn s akciemi nakládat 

jako jejich vlastník. V okamžiku „vložení“ akcií na jméno v listinné podobě do Svěřenských fondů by Ing. Andrej 

Babiš musel tyto akice převést rubopisem, s uvedením jednoznačné identifikace nabyvatele, kterým by v tomto 

případě byl svěřenský správce některého ze Svěřenských fondů a tyto akcie by mu zároveň pro platnost převodu 

musel předat.  

 

 

Důkaz:  Navrhuje se vyžádání předložení akcií Svěřenského fondu AB private trust II JUDr. Alexejem Bílkem, 

CSc., svěřenským správcem 

 

Osobami určenými ke správě AB private trust II byly Ing. Andrejem Babišem jmenovány následující osoby: 

 

- JUDr. Alexej Bílek, svěřenský správce  

- Monika Babišová, Mgr. Václav Knotek, Ing. Zbyněk Průša, členové rady protektorů AB private trust II 

 

Podle Verifikačného dokumentu jsou konečnými užívateľi výhod, tj. v češtině skutečnými majiteli Svěřenského fondu 

AB private trust II: 

 

- Ing. Andrej Babiš, jako jediný zakladatel a jediný beneficient obou výše uvedených svěřenských fondů, 

- Ing. Zbyněk Průša, člen protektorů fondu AB private trust II 

- JUDr. Alexej Bílek, CSc., svěřenský správce fondu AB private trust II  

 
4 Register partnerov verejného sektora: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-

registre/RPVS/Uvod.aspx 
5 § 9 písm. b) definuje skutečného majitele/konečného uživatele výhod jako fyzickou osobu, v prospech ktorej sa obchod 

vykonáva, alebo fyzická osoba,  

- ktorá je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného 

orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku, alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť 

alebo odvolať tieto orgány, 

- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto 

prostriedkov alebo  

- patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci 

príjemcovia prostriedkov združenia majetku. 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx


  

 
 

 

- Monika Babišová, členka rady protektorů  

- Mgr. Václav Knotek, člen rady protektorů 

 

Všechny shora uvedené osoby mají s péčí řádného hospodáře dohlížet na realizaci plnění základního účelu fondu AB 

private trust II, kterým je ochrana zájmů zakladatele, Ing. Andreje Babiše. Péče řádného hospodáře obsahuje dvě 

složky, kromě složky péče se jedná o složku povinné loajality. Povinnost jednat loajálně a s náležitou, zákonem 

vyžadovanou péčí, je obsahově shodná s povinností jakéhokoli statutárního orgánu společnosti, tzn. i člena 

představenstva, kterým svěřenský správce fondu AB private trust II je. Z toho vyplývá dokonce dvoukolejná 

povinnost být loajální k zájmům konkrétní osoby, Ing. Andreje Babiše, v pozici zakladatele Svěřenských fondů 

(statut svěřenského fondu) a rovněž v pozici obmyšleného (obmyšlený má nárok na zisk ze svěřenských fondů, který 

je ale generován ze společností spadajících do skupiny Agrofert).    

 

Všechny uvedené osoby jsou zároveň osobami blízkými jak Ing. Andreji Babišovi, tak společnosti Agrofert:  

 

Ing. Zbyněk Průša a JUDr. Alexej Bílek, CSc., jsou osobami, které s Ing. Andrejem Babišem spojují dlouhé roky 

spolupráce a zcela zásadní zájem na prosperitě společnosti Agrofert a fungování Svěřenských fondů (kromě jiného 

osobně odpovídají za škodu, kterou by porušením svých povinností, povinnosti jednání s péčí řádného hospodáře 

nevyjímaje, způsobili Ing. Andreji Babišovi, spojuje je tedy totožný podnikatelský zájem). Osobu blízkou definuje 

ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Judikatura se v otázce statutárního orgánu, zaměstnance, člena apod.  

jako osoby blízké právnické osobě  postupně transformovala a dnes již platí, že taková fyzická osoba a osoba může 

být osobou blízkou právnické osobě ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku (viz např. rozhodnutí sp. zn.: 21 Cdo 

2192/2001, 22 Cdo 1836/2003, 29 Odo 1061/2004, 21 Cdo 530/2001). Osobou blízkou právnické osobě jsou oba 

dotčení ze zákona jako členové statutárního orgánu, společnosti Agrofert, Ing. Andrej Babiš je osobou blízkou 

společnosti Agrofert z pozice osoby, který ji podstatně ovlivňuje. Ing. Andrej Babiš (ten, v jehož zájmu a pro jehož 

zisk společnost Agrofert podniká), Ing. Zbyněk Průša a JUDr. Alexej Bílek, CSc. (odpovědni za prosperitu 

společnosti Agrofert, odpovědni osobně za škodu, kterou by svým jednáním/rozhodnutím způsobili společnosti 

Agrofert či Svěřenským fondům) by nepochybně újmu společnosti Agrofert pocítili jako újmu vlastní. Ing. Zbyněk 

Průša a JUDr. Alexej Bílek, CSc. by současně rovněž újmu Ing. Andreje Babiše důvodně pocítili jako újmu vlastní. 

 

Monika Babišová je manželkou Ing. Andreje Babiše. 

 

 Mgr. Václav Knotek řadu let pracuje pro společnost Agrofert, mj. jako klíčový právník, který aktuálně právně 

zastupoval Ing. Andreje Babiše v kauze jeho střetu zájmů, o kterém rozhodoval Městský úřad Černošice. Mgr. Václav 

Knotek působí na pozici člena statutárního orgánu společnosti SynBiol či IMOBA, a.s., tedy společností propojených 

se společností Agrofert, potažmo osobou Ing. Andreje Babiše.  

 

Kromě Moniky Babišové, v jejímž případě není třeba prokazovat existenci podmínek, za kterých je tuto osobu možné 

považovat za osobu blízkou Ing. Andreji Babišovi, neboť je jeho manželkou, je v případě Mgr. Václava Knotka, Ing. 

Zbyňka Průši, JUDr. Alexeje Bílka, CSc. nutné prokázat,  že újmu, kterou by utrpěl jedna z nich, druhá důvodně Ing. 

Andrej Babiš pociťoval jako újmu vlastní a naopak (stejně tak ve vztahu ke společnosti Agrofert). Ke zjištění všech 

podstatných skutečností je třeba vyslechnout všechny uvedené osoby, jakož i další osoby, které mohou mít o jejich 

vztahu kvalifikované povědomí (zejména členy rodiny).  

 

Pokud zákon používá pojem ,,újma“, nemá tím na mysli jen újmu na zdraví nebo jen újmu majetkovou. Často může 

jít i o újmu citovou nebo např. zásah do osobnostního práva dotčeného (Občanský zákoník I. Obecná část § 1−654, 

1. vydání, 2014, s. 172 – 177). 

 

Důkaz:   Výslechem osob:  

  - Mgr. Vávlava Knotka, bytem Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5 

- Ing. Zbyňka Průši, bytem Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

- JUDr. Alexeje Bílka, CSc., bytem Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

- Moniky Babišové, Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice 

- Ing. Andreje Babiše, bytem Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice 

 

Pro dokreslení osobnostních vazeb:  



  

 
 

 

 

Nadace AGROFERT, IČ: Nadace AGROFERT, se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4:  

Ing. Andrej Babiš je předsedou správní rady, Mgr. Václav Knotek je členem správní rady, Monika Babišová je 

členkou správní rady, zakladatelem nadace je společnost Agrofert.  

 

Společnost AGABSY, a.s., IČ: 26919958, se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4:  

JUDr. Alexej Bílek je předsedou představenstva, Ing. Zbyněk Průša je místopředsedou představenstva, Monika 

Babišová je členkou představenstva, přičemž jediným akcionářem společnosti je Ing. Andrej Babiš. Tato 

společnost se transformovala ze společnosti Kostelecké maso-uzeniny v době vzniku Svěřenských fondů, má přímou 

souvislost se společností Agrofert a předmětem podnikání této společnosti je „správa vlastního majetku“ – majetku 

Ing. Andreje Babiše, který je jediným akcionářem. Společnost má totožné sídlo jako společnost Agrofert. Ve zprávě 

o vztazích z 9. 3. 2017 je jasně uvedeno, že „Struktura vztahů mezi osobami podle úvodního odstavce je rozvětvená 

a vícestupňová a sestupně se odvíjí od ovládající osoby, již byl v rozhodném období Ing. Andrej Babiš. …. Ing. Andrej 

Babiš ovládal v rozhodném období v seskupení ovládaných osob přímo tři obchodní společnosti, a to společnost 

AGROFERT,…., SynBiol, a.s., …, společnost AGABSY. Prvé dvě společnosti ovládají další obchodní korporace .. a 

tvoří tak dvě skupiny. … Každá ze dvou skupin je podrobena jednotnému řízení té společnosti, prostřednictvím které 

je ovládána a tvoří s ní koncern….“ Společnost AGABSY, a.s. podle téže zprávy na základě smlouvy se společností 

AGROFERT má společnosti AGROFERT poskytovat mj. účetní služby.  

 

Důkaz:   Výpisem z obchodního rejstříku Nadace AGROFERT ze dne 23. 10. 2019 

  Výpisem z obchodního rejstříku společnosti AGABSY, a.s. ze dne 23. 10. 2019 

Článkem Majetek Agrofertu bude spravovat Babišův právník Bílek, dostupné na 

https://www.e15.cz/domaci/majetek-agrofertu-bude-spravovat-babisuv-pravnik-bilek-1328022 

Zprávou o vztazích společnosti AGABSY, a.s. ze dne 9. 3. 2017 

 

 

II/2. Účel a podstata svěřenského fondu AB private trust II: 

Podstata svěřenského fondu je v občanském zákoníku vymezena následovně: Svěřenský fond se vytváří vyčleněním 

majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro 

případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. 

 

V tomto případě je v pozici zakladatele Ing. Andrej Babiš, který na základě zakladatelského jednání vložil vymezený 

majetek do fondu bez právní subjektivity, zřízeného k určitému účelu. Takto vyčleněného jmění se ujmul akceptací 

svěřenský správce, který jej drží a spravuje a činí tak za účelem: 

 

a) správy vyčleněných akcií společnosti Agrofert 

b) ochrany zájmů zakladatele. 

Důkaz:  Verifikačním dokumentem pro AB private trust II.: Verifikační dokument vyhotovený v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora dne 30. 6. 

2017 advokátkou JUDr. Mariannou Kuchtovou, Advokátní kancelář JUDr. Marianna Kuchtová, 

s.r.o., se sídlem Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava 

 

Na rozdíl od common law trustu, kde zakladatel nemá po jeho vzniku žádná práva, zakladatel v quebeckém řešení 

(přejatém pro účely občanského zákoníku) práva má, ale velmi limitovaná a pouze ta, která stanoví zákon, pokud 

zakladatel sám sebe neustanoví správcem či obmyšleným. V případech obou Svěřenských fondů, tedy i AB private 

trust II, je Ing. Andrej Babiš zároveň v pozici zakladatele i obmyšleného. Ing. Andrej Babiš tedy jakožto zakladatel 

svěřenských fondů jmenoval sám sebe obmyšleným a určil rovněž sám sobě způsob plnění ze svěřenského fondu. 

Základním účelem institutu svěřenského fondu je správa cizího majetku, fond se vytváří vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Oba Svěřenské fondy jsou fondy zřízenými k soukromému účelu. Jedná 

se o podnikatelské svěřenské fondy, které ale nemají žádnou jinou funkci/opodstatnění, nežli zdánlivě 

„oddělit“ osobu původního jediného akcionáře Ing. Andreje Babiše od akcií a tedy zastřít tak skutečné vlastnictví a 

ovládání společnosti Agrofert. Společnost Agrofert, resp. společnosti spadající do koncernu Agrofert, nadále vyvíjí 

podnikatelskou činnost, přičemž zisk generovaný z této činnosti náleží Ing. Andreji Babišovi. Pokud Ing. Andrej 

Babiš tvrdí, že se společností Agrofert nemá nic společného, pak je to nepravdivé tvrzení, neboť (kromě toho, že 

https://www.e15.cz/domaci/majetek-agrofertu-bude-spravovat-babisuv-pravnik-bilek-1328022


  

 
 

 

společnost Agrofert a Svěřenské fondy ovládá) generuje zisk ze společnosti Agrofert a je budoucím opětovným 

vlastníkem akcií poté, co Svěřenské fondy, založené na dobu určitou zaniknou. Ing. Andrej Bbiš sice tedy od roku 

2017 není oficiálně vlastníkem společnosti Agrofert, nicméně z daňových přiznání od počátku roku 2017 plyne, že 

z korunových dluhopisů Agrofertu mu nadále plynou příjmy, které tvoří jejich největší část. Uvádí se, že každý rok 

činí výnos z těchto dluhopisů přibližně 90 milionů korun6, je tedy nasnadě, že Ing. Andrej Babiš není pouze 

nabyvatelem zisku plynoucího ze společností Agrofert v budoucnu, nýbrž, že velkou část jeho příjmů tvoří příjmy ze 

společností Agrofert i v současné době.   

Jakým způsobem je nakládáno s majetkem, který spravuje odpůrce, upravuje statut Svěřenského fondu AB private 

trust II, který Navrhovateli ale není dostupný. Není ani známo, kdo ve skutečnosti fyzicky s akciemi nakládá. Tyto 

skutečnosti jsou dle Navrhovatele velmi důležité a proto navrhuje:  

Důkaz:  Navrhuje se, aby soud vyžádal předložení daňových přiznání Ing. Andreje Babiše za roky 2017 a 

2018 

 Navrhuje se, aby soud vyžádal předložení akcií společnosti Agrofert  

 Navrhuje se, aby si soud vyžádal statut Svěřenského fondu AB private trust II 

 Majetkovým přiznáním za rok 2018: https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/e03d2a9c-044f-

42c8-93ff-30d2fc439e54/oznameni/935f4f74-eca5-4e98-9dfe-3d330e61fec0 

  

V kontextu shora uvedeného je nasnadě, že na mechanismech fungování společnosti Agrofert se prakticky ani 

personálně vložením akcií do Svěřenských fondů nic nezměnilo. Vyplývá to i z některých výroků Ing. Andreje 

Babiše, který nedávno uvedl:  

 

„Všichni udělali proti Babišovi lex Babiš. A já jsem podle lex Babiš svěřil firmu do svěřenských fondů. Nic s tou 

firmou nemám, nejsem s ní v kontaktu,“ Seznam Zprávy, 1. června 2019.“ 

 

„Poslední dobou pracuji 18 hodin denně v sobotu i neděli, pořádně se nevyspím, nevidím svoji rodinu, má to 

negativní dopad na mé zdraví, moji firmu i mé blízké,“ rozhovor pro deník Právo 11. října 2019.“ 

 

 

Svěřenské fondy byly založeny na základě zákona právním jednáním, které Navrhovatel označuje jako 

absolutně neplatné a své tvrzení odůvodňuje následovně: 

 

III. 

Právní jednání při založení AB private trust II 

  

III/1. Zastřený právní úkon, jednání na oko:  

 

S ohledem na to, že zakladatelské právní jednání, kterým byl založen svěřenský fond AB private trust II, vykazuje 

znaky jednání, u kterého výklad právního jednání dohodou nelze předpokládat, rozhodl se Navrhovatel obrátit na 

příslušný soud, který jediný je oprávněn autoritativně právní jednání vyložit.  

 

Navrhovatel se v kontextu všech okolností domnívá, že založení Svěřenských fondů vykazuje znaky zastřeného a 

zastírajícího jednání, dalo by se dokonce uvažovat o jednání činěném na oko, které je v podstatě pouhou fikcí jednání 

(jednající ani nechtěl právně jednat, či jednat s právními následky), proto je sankcionováno neexistencí jednání. Jedná 

se o zdánlivé právní jednání (absolutní simulace) (KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1, 4. vyd. Prah: ASPI, 2005, ISBN: 978-80-7357-468-0. s. 154.). Úmyslem osoby/osob 

jednajících na oko, je vyvolat u třetí osoby omyl, nikoli skutečně určité právní jednání realizovat. Jde o předstírání 

právního jednání ve vnější formě. (Jako typický příklad se uvádí zdánlivé manželství, které je „uzavíráno“ dvěma 

 
6 Oznámení o majetku za rok 2018 (1.1.-31.12.): 

 

Jako jiný peněžitý příjem Ing. Andrej Babiš: Agrofertu, a.s. částka 90 171 424,76 Kč. 

 

Jiný peněžitý příjem od IMOBA, a.s. v částce 7 002 876 Kč + 1 318 544,96 Kč. Dohromady tedy od této společnosti 8 321 

420,96 Kč. 



  

 
 

 

partnery a slouží zpravidla k tomu, aby jeden z partnerů získal ve státu druhého partnera určitý právní status 

(občanství, trvalý pobyt, apod.)). Založí-li někdo svěřenský fond pouze za účelem kontinuálního čerpání veřejných 

prostředků společnostmi, kterým by jejich čerpání dle příspušného zákona o střetu zájmů z důvodu střetu zájmů bylo 

zapovězeno, potom lze v takovém právním jednání spatřovat nedostatek vážné vůle jednajícího, jehož záměrem je 

vzbudit ve třetí osobě zdání určité skutečnosti, která ale ve skutečnosti vůbec neplatí.   

 

Navrhovatel se nicémně přiklání k výkladu právního jednání při založení AB private trust II jakožto zastřeného a 

zastírajícího právního jednání. Tzn.: existují dvě jednání vedle sebe, dvě rozdílné vůle, z nichž ovšem navenek pouze 

jedna byla projevena. O disimulaci jde tedy tehdy, pokud jednající předstírá provedení určitého právního jednání, 

aby tím zakryl právní jednání jiné. Disimulace může směřovat k obcházení zákona (např. předstírání darovací 

smlouvy ve snaze vyhnout se dani z převodu nemovitostí, založení svěřenského fondu za účelem obejití konkrétních 

ustanovení o střetu zájmů), či přímo k jeho porušení. Zastřené právní jednání, na rozdíl od jednání na oko, 

nedostatkem vážnosti vůle netrpí, takže takové jednání se posuzuje podle jeho pravé povahy = podle skutečného 

úmyslu jednajícího známého druhé straně (jedostranné pr. jednání). Zastřené právní jednání bude platné pouze tehdy, 

jsou-li splněny všechny další náležitosti takového právního jednání, mimo vážnosti vůle (ta zcela chybí v případě 

jednání na oko, které není platné nikdy). U zastřeného právního jednání je třeba zejména zvážit, zda je činěno v 

souladu se zákonem a dobrými mravy (Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, 2014, s. 1986 – 1988).  

 

V kontextu občanského zákoníku je nutno obsah právního jednání vykládat nikoli doslovně, formálně, se zřetelem 

na stát a jeho zájem (popř. ještě lépe: s ohledem na politickou stranu a její zájem), ale podle skutečné vůle stran, 

podle úmyslu jednajícího a je zapotřebí zjistit okolnosti provázející takové právní jednání, popř. co právnímu jednání 

předcházelo (doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., Výklad právních jednání, Právní prostor, dostupné 14. 10. 2019 

na https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/vyklad-pravnich-jednani). V tomto případě to bylo přijetí 

novely zákona o střetu zájmů, která jediného akcionáře Agrofertu postavila do pozice osoby ve střetu zájmů.  

 

 

III/2. Okolnosti založení Svěřenských fondů 

 

Navrhovatel je toho názoru, že okolnosti provázející založení Svěřenských fondů (právní jednání Ing. Andreje 

Babiše) a události, které založení fondů předcházely, ve spojení s následky tohoto právního jednání, vykazují znaky 

jednání minimálně disimulovaného, pakliže by soud vyhodnotil, že takové jednání nesplňuje předpoklady pro 

naplnění charakteristiky právního jednání na oko. Navrhovatel má za to, že Ing. Andrej Babiš sice projevil vůli založit 

Svěřenské fondy, nicméně pouze za účelem oklamat třetí osobu (např. instituce státu či Evropské unie ve smyslu 

čerpání veřejných finančních prostředků) či za účelem zastřít provedením jednoho právního úkonu jiný právní úkon. 

Toto tvrzení podporuje rovněž fakt, že společnost Agrofert je pouze „zastřešena“ vzniknuvšími Svěřenskými fondy, 

které spravují tytéž osoby, které byly dlouhá léta pověřeny řízením společnosti Agrofert (a nadále v této pozici 

setrvávají), jsou velmi úzce propojeny s ústřední osobou Svěřenských fondů, Ing. Andrejem Babišem, který 

Svěřenské fondy založil a který zároveň určuje, komu náleží zisk z podnikatelské činnosti společnosti Agrofert (resp. 

koncernu Agrofert) (určil sám sebe), kdy a jak bude zisk vyplácen/pobírán (upraveno ve statusech svěřenských fondů) 

a především je osobou, která nabude všechny akcie vložené do fondů zpět prakticky kdykoli (aktuálně je trvání fondů 

nastaveno na dobu působení Ing. Andreje Babiše na pozici veřejného funkcionáře, resp. člena vlády). Zákon přitom 

počítá s tím, že stejně tak jako obmyšlený, může i zakladatel obdržet v jakékoli formě plnění, resp. protiplnění za 

akcie vložené do Svěřenských fondů – jedná se ovšem o data, která Navrhovatel ze své pozice s ohledem na zákonnou 

úpravu nemůže ověřit.   

Důkaz:   Výpis z obchodního rejstříku společnosti AGROFERT, a.s. ze dne 23. 10. 2019 

   Schéma personálního propojení osob společnosti Agrofert a Svěřenských fondů  

Článkem Andrej Babiš je ovládající osobou, říká sám Agrofert, dosupné z: 

https://www.transparency.cz/andrej-babis-je-ovladajici-osobou-rika-sam-agrofert/ 

 

Jak uvádí Navrhovatel výše, Svěřenské fondy byly založeny výhradně na omezený čas a jejich hlavním deklarovaným 

účelem je ochrana zájmů Ing. Andreje Babiše, zakladatele a obmyšleného.  Hlavním účelem společnosti Agrofert (a 

společností spadajících do skupiny Agrofert) je výkon podnikatelské činnosti (oba svěřenští správci mají ze zákona 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, neoddělitelnou složkou takového jednání je loajalita se zájmy 

obmyšleného, pro kterého je zisk určen a zakladatele, který počítá s tím, že akcie v budoucnu nabude zpět) a k tomu 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/vyklad-pravnich-jednani
https://www.transparency.cz/andrej-babis-je-ovladajici-osobou-rika-sam-agrofert/


  

 
 

 

společnosti skupiny Agrofert velmi intenzivně využívají veřejných prostředků (národních či evropských). Osoba 

zakladatele, Ing. Andrej Babiš nepravdivě argumentuje, že vložením akcií do Svěřenských fondů vyřešil zákonnou 

překážku pro čerpání veřejných prostředků. Nepravdivě proto, že si je vědom, že nadále zůstal v pozici osoby 

ovládající subjekt čerpající veřejné prostředky, ucházející se o plnění veřejných zakázek, atd. Nepravdivé je dále také 

proto, že prakticky zůstal v pozici jediného akcionáře, jediného poživatele výhod a zisku z podnikání společností 

skupiny Agrofert a účelové dočasné převedení akcií pod hlavičku Svěřenských fondů na tom skutečně nemůže nic 

změnit, protože:   

 

• Ing. Andrej Babiš může projevem své vůle kdykoli dostat Agrofert přímo pod svou správu zpět, 

• Svěřenské fondy mají správce, které jmenoval Ing. Andrej Babiš, které může rovněž odvolat při porušení 

pravidel správy majetku, tyto osoby jsou osobami blízkými Ing. Andreji Babišovi, s ohledem na dlouholeté 

vazby a především pak vazby rodinné, 

• dále byla ustanovena rada protektorů, jimž se správci zodpovídají, která je jmenována taktéž Ing. Andrejem 

Babišem,  

• není nutné prokazovat jakékoli konkrétní projevy ovládání, dle zákona platí domněnka, kterou by musel Ing. 

Andrej Babiš vyvrátit, zatím tak neučinil.  

 

Navrhovatel upozorňuje, že ze své pozice není schopen prokázat, že Ing. Andrej Babiš komunikuje a jak konkrétně 

komunikuje s osobami obsazenými do jednotlivých funkcí Svěřenského fondu AB private trust II či osob podílejících 

se na fungování společnosti Agrofert, nicméně dle Navrhovatele toto rovněž není nutné prokazovat, když všechny 

uvedené osoby již v kontextu účelu Svěřenských fondů tak, jak jsou nyní nastaveny, mají totožné zájmy.  

 

Záměrem obsadit posty ve Svěřenských fondech nejbližšími dlouholetými přáteli a spolupracovníky se Ing. Andrej 

Babiš nikdy netajil, viz např. jeho prohlášení: "Systém dvou fondů jsem zvolil jako pojistku a kontrolu, neboť v 

určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu," zdůvodnil Babiš v prohlášení. 

Za správce, tedy hlavní manažery fondů, si zvolil dlouholeté nejbližší spolupracovníky z Agrofertu − Zbyňka Průšu 

a Alexeje Bílka. "Jsou to lidé, které znám dlouho," řekl o nich Babiš (Právní rádce, https://pravniradce.ihned.cz/c1-

65614590-novi-strazci-agrofertu, dostupné dne 14. 10. 2019).  

 

Důkaz: Navrhuje se, aby soud vyžádal předložení smluv, které jsou uzavřeny mezi společností Agrofert (či jí 

ovládanými společnostmi a Odpůrcem, k prokázání tvrzení Navrhovatele  

 

Bez rady protektorů správci fondů, kteří jsou zároveň osobami zodpovědnými za každodenní řízení koncernu – 

nemohou přijmout žádné zásadní rozhodnutí. Správci si musí nechat schválit rozhodnutí o rozdělení zisku, 

rozhodnutí o tom, jak vykonávat akcionářská práva, která společnost Agrofert má v ovládaných společnostech. 

Správci Svěřenských fondů nikdy nesmí transformovat společnost Agrofert tak, aby do něj mohla vstoupit třetí 

strana, případně navyšovat kapitál jinak, než že by nové akcie v kterékoliv firmě z koncernu získal Ing. Andrej Babiš.  

Z dostupných zdrojů, zejména z Verifikačních dokumentů, lze fungování Svěřenských fondů založených Ing. 

Andrejem Babišem popsat následovně:  

Ing. Andrej Babiš jako zakladatel jmenoval první správce obou Svěřenských fondů stejně jako jejich náhradníky. 

Ing. Andrej Babiš nemůže přímo jmenovat nového správce u obou jednotlivých fondů, nicméně v případě, že jakkoli 

skončí funkce existujících správců, nejmenuje dalšího správce rada protektorů, ale nastupují náhradní správci 

jmenovaní Ing. Andrejem Babišem. Pouze po případném odvolání náhradních správců, může rada protektorů 

jmenovat další správce těchto fondů.  

V důsledku zvláštní konfigurace správců a členů rady protektorů obou Svěřenských fondů, které mají tři členy, kdy 

tito členové, kromě Moniky Babišové, odvolávají sami sebe a dva z nich jsou zároveň křížově správci těchto fondů 

(Alexej Bílek je členem rady protektorů Svěřenského fondu AB I a Zbyněk Průša je svěřenským správcem tohoto 

fondu, kdežto Alexej Bílek je svěřenským správcem Svěřenského fondu AB II a Zbyněk Průša členem rady 

protektorů tohoto fondu), mohou existující svěřenští správci a členové rady protektorů dosáhnout pouze odvolání 

jich samých z pozice svěřenského správce, neboť nemohou jmenovat druhého (náhradního) správce, který již byl 

jmenován Ing. Andrejem Babišem.  

https://pravniradce.ihned.cz/c1-65614590-novi-strazci-agrofertu
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65614590-novi-strazci-agrofertu


  

 
 

 

Dále, pokud se v důsledku uvedené zvláštní konfigurace, členové rady protektorů obou Svěřenských fondů, 

konkrétně Ing. Zbyněk Průša a JUDr. Alexej Bílek a Mgr. Václav Knotek všichni neshodnou, nemohou přehlasovat 

v radě protektorů Moniku Babišovou jako nominantku Andreje Babiše, která má proto v takovém případě právo veta 

na jakékoli rozhodnutí rady protektorů. Naproti tomu, pokud by se tito tři členové rady protektorů obou fondů shodli, 

a hlasovali proti nominantce Ing. Andreje Babiše v radě protektorů, je velmi pravděpodobné, že by takové hlasování 

bylo v drtivé většině případů možno kvalifikovat jako jednání proti zájmům Svěřenských fondů, tj. proti zájmům Ing. 

Andreje Babiše jako jediného beneficienta, z čehož by vyplývala odpovědnost za případnou škodu vůči Ing. Andreji 

Babišovi těch členů rady protektorů hlasujících v radě protektorů proti nominantce Ing. Andreje Babiše. Navíc, pokud 

by rada protektorů učinila jakékoli rozhodnutí proti jeho vůli, může Ing. Andrej Babiš takové rozhodnutí vetovat tím, 

že jako jediný beneficient oba Svěřenské fondy může kdykoli zrušit, a díky tomu odvolat proti jeho vůli jmenovaného 

správce.  

 

V důsledku zvláštní konfigurace správců a členů rady protektorů obou Svěřenských fondů, které mají tři členy, kdy 

tito členové, kromě Moniky Babišové, odvolávají sami sebe a dva z nich jsou zároveň křížově správci těchto fondů, 

nelze v případě odvolání jednoho člena rady protektorů jmenovat nového člena rady protektorů bez souhlasu Moniky 

Babišové (po odvolání jednoho člena rady protektorů mohou nového člena rady protektorů jmenovat zbývající dva 

členové rady protektorů, kteří, aby dosáhli jediné možné většiny dvou hlasů, se musí shodnout, tj. je vždy nutný 

souhlas Moniky Babišové).  

 

 

III/3. Obcházení zákona  

 

Navrhovatel dále namítá, že Svěřenské fondy byly založeny za účelem obcházení zákona (tedy in fraudem legis), 

proto takové jeho jednání nemůže požívat právní ochrany, neboť je jednáním nedovoleným. Ochrany nemůže požívat 

ani tehdy, je-li zastřeno jednáním, které by bylo zdánlivě v souladu se zákonem. Obcházení zákona lze vymezit jako 

situaci, kdy „se někdo chová podle právní normy (secundum legem), ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku právní 

normou nepředvídaného a nežádoucího“ (Knapp, 1995, s. 186). Obcházení zákona lze podřadit pod případy, kdy 

právní jednání odporuje zákonu svým účelem, tedy pod právní jednání, která porušují zákon a podléhají režimu 

ustanovení § 580 občanského zákoníku.  

 

Nepředvídaných a nežádoucích výsledků ustavení Svěřenských fondů právní normou je celá řada, zejména ve vztahu 

k porušování §§ 4a, 4b a 4c zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, a to jak ve vztahu k ovládání médií, tak ve vztahu 

k ovládaným společnostem čerpajícím dotace z fondů Evropské unie: co se týče nežádoucího ovládání médií přes 

Svěřenské fondy to vedlo k zařazení zvláštního bodu na jednání Evropského parlamentu 31. května 2017 o ohrožení 

svobody médií v České republice7; co se týče nežádoucího ovládání společností čerpajících dotace z fondů Evropské 

unie přes Svěřenské fondy, to vedlo ke zvláštnímu plenárnímu zasedání jednání Evropského parlamentu 12. prosince 

20188 a přijetí 13. prosince 2018 usnesení Evropského parlamentu o střetu zájmů a ochraně unijního rozpočtu v ČR9, 

vydání předběžných auditních zpráv Evropské komise z 29. května 201910, ustavení zvláštní komise Senátu 

Parlamentu České republiky pro projednání auditních zpráv EK o střetu zájmů A. Babiše11 a jednak ohrožení přijetí 

budoucího sedmiletého Evropského rozpočtu pro roky 2021 – 2027 Evropskou radou v důsledku přijímání tohoto 

 
7 Dopad zneužívání médií pro útoky na politické konkurenty přesáhl hranice České republiky, když dne 31. května 2017 musel 

být projednáván na plenárním zasedání Evropského parlamentu poté, co byl diskutován ve Výboru pro občanské svobody 

Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2017-05-31/1/freedom-of-czech-media-

under-scrutiny 
8 Europoslanci schválili usnesení o Babišově kauze, premiér se sejde s Junckerem https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-

parlament/primy-prenos-europoslanci-hlasuji-o-usneseni-o-moznem-

stretu/r~0f1e9362fec611e8a1900cc47ab5f122/?redirected=1545133122 
9 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2018 o střetech zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice 

(2018/2975(RSP)), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_CS.html 
10 Takto zní návrh zprávy Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše, server Aktuálně.cz, 1.6. 2019, 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/navrh-zpravy-evropske-komise/r~4c685e52841711e998d70cc47ab5f122/ 
11 13.06.2019 - Tiskový briefing k ustavení dočasné komise Senátu pro projednání auditních zpráv EK o střetu zájmů A. Babiše: 

https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=25086 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2017-05-31/1/freedom-of-czech-media-under-scrutiny
http://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2017-05-31/1/freedom-of-czech-media-under-scrutiny
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/primy-prenos-europoslanci-hlasuji-o-usneseni-o-moznem-stretu/r~0f1e9362fec611e8a1900cc47ab5f122/?redirected=1545133122
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/primy-prenos-europoslanci-hlasuji-o-usneseni-o-moznem-stretu/r~0f1e9362fec611e8a1900cc47ab5f122/?redirected=1545133122
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/primy-prenos-europoslanci-hlasuji-o-usneseni-o-moznem-stretu/r~0f1e9362fec611e8a1900cc47ab5f122/?redirected=1545133122
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_CS.html
https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=25086


  

 
 

 

rozpočtu osobou, jež je podle čl. 61 Finančního nařízení (EU) 1046/2018 vzhledem k unijnímu rozpočtu, ve střetu 

zájmů12. 

 

Jak vyslovil Ústavní soud ve svém nálezu: ÚS II. ÚS 119/01: Obcházení zákona spočívá ve vyloučení závazného 

pravidla záměrným použitím prostředku, který sám o sobě není zákonem zakázaný, v důsledku čehož se uvedený stav 

stane z hlediska pozitivního práva nenapadnutelným. Jednání in fraudem legis představuje postup, kdy se někdo 

chová podle práva, ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího.  

 

Přesně tato situace nastala v důsledku založení Svěřenských fondů, institutu, který měl být zárukou toho, že se 

zastřením pravého úmyslu Ing. Andrej Babiš zbaví svého střetu zájmů (který však podle výkladu jiných právních 

norem a institucí Evropské unie nadále trvá), aby mohl pokračovat v masivním čerpání veřejných prostředků, plnit 

veřejné zakázky atp. To vše činí navíc s vědomím, že všechny osoby zúčastněné na chodu jak společnosti Agrofert, 

tak Svěřenských fondů, jsou povinny konat v jeho prospěch, jsou povinny konat s péčí řádného hospodáře a jednat 

loajálně k Ing. Andreji Babišovi, který je jediným příjemcem zisku z podnikatelské činnosti společnosti Agrofert.   

 

Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí poukazoval na důležitý aspekt vůle obcházejícího – lze téměř s jistotou 

říci, že vůle Ing. Andreje Babiše obejít ustanovení zákona o střetu zájmů, potažmo relevantních evropských předpisů, 

tu od počátku prokazatelně existuje. Jednání nebylo vedeno jinými, než shora popsanými pohnutkami.  

 

 

III/4. Rozpor jednání s § 1458 odst. 2 občanského zákoníku  

 

Navrhovatel shledává v případě založení Svěřenských fondů rovněž porušení konkrétního ustanovení občanského 

zákoníku, § 1458 odst. 2. Zakladatelem obou fondů je Ing. Andrej Babiš.13 Jak vyplývá z Verifikačních dokumentů, 

osobou obmyšlenou je osoba zakladatele. Jediným obmyšleným je tedy rovněž Ing. Andrej Babiš.  

 

Ust. § 1458 občanského zákoníku upravuje jmenování obmyšleného a určení plnění následovně:  

- Kdo je oprávněn jmenovat obmyšleného nebo určit mu plnění ze svěřenkého fondu, postupuje podle statutu 

a vlastního uvážení. Může své rozhodnutí změnit nebo zrušit za podmínek určených statutem.  

- Nikdo není oprávněn jmenovat obmyšleného nebo určit mu plnění ze svěřenského fondu pro vlastní zisk.  

 

Osobou oprávněnou jmenovat obmyšleného je primárně zakladatel, nevyužije-li tohoto svého práva, potom je 

oprávněn obmyšleného jmenovat svěřenský správce (§ 1457 občanského zákoníku). V případě Svěřenských fondů 

si zakladatel toto právo vyhradil a jmenoval obmyšleným sám sebe. 

 

Na zákl. odst. 2 citovaného ustanovení § 145814, který řeší konflikt zájmů na straně toho, kdo je oprávněn jmenovat 

obmyšleného, potom dojdeme ke zjištění, že v daném případě ke konfliktu zájmů došlo. Ustanovení obsahuje 

objektivní omezení a zakazuje, aby osoba oprávněná jmenovat obmyšleného (zakladatel či svěřenský správce) 

uplatnila toto svoje právo tak, aby tím založila sobě samé určitou výhodu, míněno zejména majetkový prospěch nebo 

jakoukoli jinou formu zvýhodnění či zisku, ať již v přímém důsledku (zakladatel jmenuje sám sebe obmyšleným) či 

v důsledku nepřímém (jmenovaná osoba přislíbí za své jmenování úplatu či půjde o osobu jmenovateli blízkou).15 

Jinými slovy, kdo je oprávněn jmenovat obmyšleného, nesmí z toho mít jakýkoli zisk, neboť tím by došlo k popření 

samotné podstaty institutu svěřenského fondu podle právního řádu České republiky. Žádné ustanovení zákona, tedy 

ani dotčené ustanovení, není a nemůže být  vloženo do sktruktury právního předpisu bez významu.  

 

 
12 Právní servis Evropské komise vydal své právní stanovisko k intepretaci a aplikaci čl. 61 nového Finančního nařízení dne 19. 

listopadu 2018: https://www.echo24.cz/a/SfaNv/ohrozeny-jsou-financni-zajmy-eu-europarlament-probere-babisuv-stret-zajmu; 

https://www.respekt.cz/politika/potvrzeno-babis-je-ve-stretu-zajmu-pise-brusel-a-chce-zpatky-dotace 
13 Osobu zakladatele lze identifikovat na základě dokumentu vloženého do sbírky listin obchodního rejstříku, kterým je stejnopis 

notářského zápisu, NZ 288/2017 ze dne 3. 2. 2017, sepsaný JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové. 

Obsahem stejnopisu notářského zápisu je smlouva o vkladu akcií, uzavřená mezi Ing. Andrejem Babišem, jakožto zakladatelem 

a jím jmenovaným svěřenským správcem za účelem zvýšení majetku ve svěřenském fondu.  Smlouva je veřejně dostupná ve 

sbírce listin společnosti AGROFERT.  
14 Nikdo není oprávněn jmenovat obmyšleného nebo určit mu plnění ze svěřenského fondu pro vlastní zisk. 
15 Spáčil a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474), 1. vydání, 1208 - 1209 

https://www.echo24.cz/a/SfaNv/ohrozeny-jsou-financni-zajmy-eu-europarlament-probere-babisuv-stret-zajmu


  

 
 

 

Z uvedeného vyplývá, že zakladatelské právní jednání Ing. Andreje Babiše jakožto zakladatele Svěřenských fondů 

odporuje zákonu, resp. jeho kogentním ustanovením. Právní jednání takového charakteru zakládá jeho absolutní 

neplatnost podle § 588 občanského zákoníku, se všemi důsledky s tím spojenými, a to z důvodu přímého porušení 

zákona. 

   

Dle Navrhovatele neobstojí ani argumentace ustanovením § 1472 občanského zákoníku, který sice počítá s možností 

vydání majetku z fondu zakladateli, nicméně pouze tehdy, není-li obmyšleného.  

 

Přestože úprava svěřenského fondu v České republice vychází obecně z quebecké úpravy, která výslovně počítá 

s možností zakladatele jmenovat obmyšleným sám sebe, občanský zákoník žádné takové ustanovení neobsahuje, 

naopak obsahuje ustanovení - korektiv, které tuto možnost vylučuje (viz § 1458 odst. 2 občanského zákoníku).  

 

Kdyby obmyšlený neměl jakoukoli pravomoc ovlivnit fungování fondu, potom by zároveň teoreticky mohl být i 

zakladatelem, nicméně v případě modelu, který zvolil Ing. Andrej Babiš je tomu tak, že je-li zakladatel jediným 

obmyšleným, je vložený majetek nadále fakticky jeho a o jeho osudu nadále rozhoduje od samého počátku, tedy od 

založení Svěřenských fondů. V případě Svěřenských fondů navíc zakladatel – správce – obmyšlený  jsou osobami 

jednajícími v naprosté shodě, tehdy je zjevné, že oba Svěřenské fondy jsou ryze účelové. Protože tedy nelze říci, že 

svěřenský správce má nad majetkem kontrolu prostou vlivu zakladatele a obmyšleného, jedná se o naplnění dikce 

odst. 2 § 1458, kdy zakladatel jmenoval sám sebe s plnou diskreční pravomocí rozhodovat o osudu Svěřenských 

fondů a zejména zisku. Zajistil si tím navzdory zákonu pro sebe neoprávněně a v rozporu s účelem institutu 

svěřenského fondu zisk. 

 

Obdobně k problému přistupuje quebecký komentář, který zakladatele jako jediného obmyšleného povoluje s 

podmínkou: „There still must have been a complete divestiture; a transfer of the trust property to the trustee.“ = 

„Vždy musí dojít ke kompletnímu vyčlenění majetku; k převodu majetku trustu na trustee.“ (Mgr. Dominik Fojtů, 

SVĚŘENSKÝ FOND, Rigorózní práce, 2015, dostupné z is.cuni.cz.). 

 

 

III/5. Vyloučení analogie neplatnosti zakladatelského jednání k neplatnosti zakladatelského jednání v případě 

obchodních korporací 

 

Pro úplnost je třeba dodat, že odlišný charakter svěřenského fondu obecně jako uspořádání bez právní osobnosti od 

obchodní korporace jako právnické osoby neopravňuje ani k analogickému použití zvláštního režimu neplatnosti 

předvídaný v § 92 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na svěřenské fondy. Za prvé, ustanovení 

uvedeného ustanovení § 92 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je transpozicí práva Evropské unie, 

konkrétně čl. 11 – 1216 První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, 

která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 

58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (nahrazené směrnicí 

2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích 

osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem 

dosažení rovnocennosti těchto opatření, jež uvedené články předchozí směrnice o neplatnosti společností převzala 

do článků 12 – 13): nutnost tohoto zvláštního režimu společnosti vyplývá z nutnosti zajistit fungování vnitřního trhu 

 

16 ODDÍL III - Neplatnost společnosti, Článek 11: Právní předpisy členských států mohou upravovat režim neplatnosti 

společností pouze za následujících podmínek: 1. neplatnost musí být stanovena soudním rozhodnutím; 2. o neplatnosti lze 

rozhodnout pouze v následujících případech: a) chybí akt, kterým se společnost zakládá, nebo nebyly dodrženy náležitosti 

předběžné kontroly či forma úředního ověření; b) skutečný předmět podnikání je protiprávní nebo je v rozporu s veřejným 

pořádkem; c) v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo ve stanovách není uvedena obchodní firma společnosti nebo výše 

jednotlivých vkladů základního kapitálu nebo celková výše upsaného základního kapitálu, nebo předmět podnikání; d) nebyla 

dodržena ustanovení vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na minimální splacení základního kapitálu; e) 

nezpůsobilost k právním úkonům všech zakládajících společníků; f) skutečnost, že v rozporu s vnitrostátními právními předpisy 

upravujícími společnost je počet zakládajících společníků nižší než dva. Kromě těchto případů neplatnosti nepodléhá společnost 

žádnému důvodu neexistence, absolutní neplatnosti, relativní neplatnosti nebo prohlášení ze neplatnou. Čl. 12 [...] 2. Neplatnost 

vede k likvidaci společnosti tak, jako je tomu u zrušení. 3. Aniž jsou dotčeny důsledky likvidace společnosti, zůstává platnost 

závazků společnosti nebo závazků přijatých vůči ní neplatností nedotčena. 



  

 
 

 

EU17, jež se neaplikuje u svěřenských fondů, neboť jejich režim i režim jejich neplatnosti z unijního práva nijak 

nevyplývá a svěřenské fondy ani nijak nepodmiňují či nenapomáhají fungování vnitřního trhu Evropské unie. Za 

druhé, u svěřenských fondů absentuje důvod existence pro zvláštní režim neplatnosti společností, neboť u 

svěřenských fondů chybí právně-politický důvod této ochrany, kterým je ochrana zájmů třetích osob, a to proto, že 

u svěřenských fondů na rozdíl od společností nedochází k uzavírání velkého množství právních závazků, například 

vůči zaměstnancům nebo obchodním partnerům, neboť svěřenský fond k tomu ani nemá právní subjektivitu, resp. 

právní osobnost, a důsledek neplatnosti zakládajícího aktu svěřenského fondu proto nemá potenciál způsobit 

jakýmkoli třetí stranám jakoukoli škodu. 

 

 

IV. 

Absolutně neplatné právní jednání   

 

Absolutně neplatné právní jednání nevyvolává žádné zamýšlené právní následky (tj. následky, které jsou, resp. měly 

být obsahem právního jednání). Je-li podle absolutně neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o 

plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení.  

 

Absolutní neplatnost právního jednání pro rozpor se zákonem postihuje takové právní jednání, pokud to smysl a účel 

zákona vyžaduje. Základním kritériem pro závěr o absolutní neplatnosti právního jednání by měl být smysl a účel 

zákona, který byl právním jednáním porušen. Pokud smysl a účel porušeného zákona vyžaduje, aby právní jednání 

od počátku nevyvolávalo právní následky, nelze stanovit jiný důsledek porušení zákona než absolutní neplatností 

právního jednání.  

 

Právní jednání může být v rozporu se zákonem svým obsahem nebo účelem (§ 547 občanského zákoníku).  

 

Založení Svěřenských fondů vykazuje rozpor se zákonem v obou případech.  

 

Obsah právního jednání je v rozporu se zákonem v případě, že zákon zakazuje předmět takového jednání (tzn. 

porušení § 1458 občanského zákoníku), ale i v případě, že se zákaz vztahuje na jeho předmět nepřímý.  

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sp. zn.: 30 Cdo 3136/2006 uvádí: Podle ustanovení § 39 ObčZ 1964 je 

neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 

mravům. O rozpor se zákonem jde zejména tehdy, kdy určité chování je zákonem výslovně zakázáno. Rozpor se 

zákonem však může být i obsahový, není formulován výslovně, ale vyplývá z obsahu ustanovení. Právní úkon obchází 

zákon, jestliže neporušuje přímo zákaz daný zákonem, ale je v rozporu s cíli určitého ustanovení zákona.  

 

Rozpor s dobrými mravy znamená, že předmět úkonu není v přímém rozporu se zákonem, ani jej neobchází, ale je 

porušeno společenské určení úkonu, příp. vztahu, který z něj má vzniknout.  

 

Účel právního jednání reprezentuje důvod či zkrátka to, kvůli čemu je právní jednání provedeno a čeho se jednající 

snaží dosáhnout. Účel právního jednání je v rozporu se zákonem, pokud jej zákon zakazuje (např. založení 

svěřenského fondu za účelem obejití zákona či přesněji, za účelem nezákonného čerpání veřejných finančních 

prostředků, případně daňového zvýhodnění). Účel, za kterým jednal Ing. Andrej Babiš, je zjevný a sám se jím 

nikterak netajil. To, zda z podnikatelské činnosti společnosti Agrofertu těží nyní nebo bude těžit v budoucnu, nehraje 

pro posouzení zákonnosti účelu v podstatě roli.  

 

 
17 Relevantní důvody preambule První směrnice: [...] vzhledem k tomu, že koordinace vnitrostátních předpisů týkajících se 

zveřejňování, platnosti závazků těchto společností a neplatnosti těchto společností nabývá zvláštního významu zejména s cílem  

zajištění ochrany zájmů třetích osob; [...] vzhledem k tomu, že ochrana třetích osob musí být zajištěna předpisy, které v co 

největší míře omezují důvody neplatnosti závazků přijatých jménem společnosti; vzhledem k tomu, že je za účelem zajištění 

právní jistoty ve vztazích mezi společností a třetími osobami a stejně tak mezi společníky nezbytné omezit případy neplatnosti 

a zpětného účinku prohlášení neplatnosti a stanovit krátkou lhůtu pro námitky třetích osob proti tomuto prohlášení, [...] 

 



  

 
 

 

S ohledem na shora uvedené je nepochybné, že jednání Ing. Andreje Babiše, které bylo příčinou vzniku Svěřenských 

fondů, naprosto popírá smysl a účel zákona o střetu zájmů, navrhovatel je dokonce toho názoru, že v případě 

Svěřenských fondů, které zastřešují společnosti skupiny Agrofert, které nezákonně čerpají veřejné prostředky, se 

jedná o porušení zákona přímé.  

 

V případě, že by soud primárně neshledal jednání Ing. Andreje Babiše při založení Svěřenských fondů jako neplatné 

pro rozpor se zákonem, ačkoli Navrhovatel má tuto skutečnost se všemi konsekvencemi za prokázanou, potom je 

jednání, kterým si Ing. Andrej Babiš pro svoje společnosti spadající pod skupinu Agrofert vytvořil nezákonně pro 

sebe výhody i s ohledem na svou pozici vysoce postaveného veřejného činitele, zcela jistě jednáním, které se příčí 

dobrým mravům. Dobré mravy plní funkci krajního korektivu platnosti právních jednání v případech, kdy právní 

jednání nemůže obstát pro rozpor s hodnotami, které dobré mravy chrání, popř. pro zjevně nepřiměřené či 

nespravedlivé následky, které takové právní jednání zakládá – viz neoprávněná konkurenční výhoda Agrofertu, 

čerpání veřejných prostředků společnostmi, jejichž zisk z podnikání náleží (bez ohledu na to kdy, avšak vždy tomu 

tak bude) veřejnému činiteli, způsobení škody státu (povinnost navracet finanční prostředky do fondů Evropské unie, 

která vyslovila nezákonnost čerpání těchto prostředků společnosti skupiny Agrofert) atd. (viz výše).. Odpovídajícím 

právním následkem porušení dobrých mravů je proto ve všech případech absolutní neplatnost právního jednání. 

Závěr, že rozpor s dobrými mravy působí vždy absolutní neplatnost, je obsažen i v důvodové zprávě k občanskému 

zákoníku, odpovídá tedy i úmyslu zákonodárce. 

 

Dle Nejvyššího soudu, který v rozhodnutí vedeném pod sp. zn.: 29 Cdo 1583/2000 uvádí, že je v rozporu s dobrými 

mravy je právní úkon, který neodpovídá mravním zásadám, popř. kulturním a společenským normám, které jsou 

obecně přijímány v určité společnosti a vytváří tak obecné mínění o tom, co je touto společností akceptovatelné a 

pokládané za poctivé a slušné jednání. Rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba posuzovat individuálně, s 

přihlédnutím zejména ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušné době a k obecně uznávanému mínění 

o tom, jaký obsah jejich jednání je z uvedených hledisek přijatelný. Podvodné jednání a parazitování na finančních 

prostředcích z veřejných rozpočtů na úkor ostatních osob, působení škody státu zneužitím své pozice či funkce, zcela 

jistě nelze považovat za souladný s mravními zásadami v naší společnosti.  

  

K tomu navrhovatel dodává a cituje právní větu usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn.: 30 Cdo 4635/2007: Neplatnost 

právního úkonu podle § 39 obč. zák. je neplatností absolutní, která působí ze zákona (ex lege) a od počátku (ex tunc), 

takže subjektivní občanská práva a občanskoprávní povinnosti z takového právního úkonu vůbec nevzniknou, přičemž 

není rozhodné, zda účastníci smlouvy o důvodu její neplatnosti věděli. 

 

Z toho vyplývá, že Svěřenské fondy nemohly na základě zakladatelského jednání Ing. Andreje Babiše vzniknout, 

neboť toto jednání by mělo být posuzováno jako neplatné od počátku.  

 

 

 

V. 

 

Na základě výše uvedených a popsaných skutečností navrhuji, aby soud vydal toto: 

 

U s n e s e n í 

 

Právní jednání, kterým byl založen svěřenský fond AB private trust II, svěřenský fond, IČ: 07197268, 

zapsaný u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. SF 315/MSPH, je neplatné ex tunc. 

 

 


