
Kauza Bohumír Rada:
Ublížený sedlák, nebo 
zkrachovalý podvodník?



Vážené dámy, vážení pánové,

některá média s oblibou dávají prostor mému kritikovi, zemědělci 
ze Znojemska Ing. Bohumíru Radovi. Objevil se například v pořadu 
Reportéři ČT nebo v dokumentárním filmu Matrix AB režiséra Víta 
Klusáka. Pan Rada je často líčen jako utlačovaný malý regionální 
zemědělec, kterého zlikvidoval zlý velkostatkář Babiš. Bohumír 
Rada nepochybně má dar barvitého vyprávění a leckdo jeho 
slovům může snadno uvěřit. Málokdo si ovšem položí otázku, kdo 
vlastně pan Rada je a jakou má minulost. Mnoho lidí asi neví, že 
jde o člověka, který za sebou nechal přes 500 milionů korun dluhů 
z nepovedeného podnikání a čelil několika exekucím, dokud jsme 
za něj jeho dluhy nezaplatili. Možná někoho i překvapí, že tento 
„ryzí zemědělec a hopodář“ byl trestně stíhán a pravomocně 

odsouzen za poškozování životního prostředí. Mě však 
po zkušenostech s ním už nepřekvapuje, že často a rád, slušně 
řečeno, nemluví pravdu. Je na vašem posouzení, zda si osoba, 
o jejíž věrohodnosti lze přinejmenším pochybovat, zaslouží tak 
rozsáhlý mediální prostor, a zda jeho slovům uvěříte. Každopádně 
si vám dovolím nabídnout reakce na některé Radovy nepravdivé 
výroky v dokumentu Matrix AB. Na rozdíl od něj jsem ani já ani 
naše firmy, které pan Rada napadá, od tvůrců dokumentu náležitý 
prostor k vysvětlení nedostali, i když jsme o něj žádali.

Andrej Babiš



Uvedení výroků Bohumíra Rady z filmového 
dokumentu Matrix AB na pravou míru:

Tvrzení Bohumíra Rady Reálná fakta

„V roce 2004 jsem dodával do Kosteleckých uzenin 80 procent jejich 
spotřeby kuřat. Během dalšího jednoho až dvou let to vzrostlo na 95 
procent.“

Bohumír Rada dodával do Kosteleckých uzenin vždy nejvýše 10 procent 
zpracovaného objemu kuřat. Jeho kuřata byla v porovnání s konkurencí 
kvalitativně nejhorší, vykazovala nadprůměrné úhyny a značné váhové 
rozdíly. S jeho dodávkami byly časté veterinární problémy, například jeho 
kuřata obsahovala zakázaný fosfor.

„Do Kosteleckých uzenin jsem dodával kvalitní česká prasata. Dnes se 
tam vozí ze zahraničí zmrazené krychle výsekového ořezového masa.“

Společnost Agrofert je největším chovatelem vepřů v České republice. 
Veškerá jeho produkce míří do Kosteleckých uzenin. Zbytek spotřeby 
je odebírán především od ostatních českých chovatelů. Bohužel Česká 
republika není v produkci prasat zcela soběstačná, proto musíme 
přibližně třetinu dovážet ze zahraničí, převážně ze zemí západní Evropy. 
Jde o standardní kvalitní vepřové půlky, navíc je veškeré zpracovávané 
maso pod stálým a přísným veterinárním dohledem.  

„Babiš mě dostal do dluhů.“ Do dluhů se špatným hospodařením dostal sám Bohumír Rada. Mezi 
největší „černé díry“ jeho podnikání patřily riskantní ztrátové investice 
na Ukrajině, v Rumunsku a na Slovensku, nechvalně proslulý vysoce 
ztrátový chov dvou set krokodýlů nilských na jižní Moravě, nebo například 
načerno provozovaná bioplynová stanice ve Velkém Karlově. Za ni 
byl mimochodem nominován na titul Ropák roku. Svou roli sehrály i 
opakované vysoké pokuty od České inspekce životního prostředí za 
neekologické hospodaření (obdělávání pozemků v oblasti přírodní 
památky, rozsáhlé vykácení stromů v přírodním parku, vyvážení a 
zaorávání odpadků a ostatků zvířat na polích a podobně).



Tvrzení Bohumíra Rady Reálná fakta

„Moji firmu AGRO Jevišovice, která měla hodnotu 400 mil. Kč, ode mě 
koupil Babiš za 12 milionů korun.“ 

Koncern Agrofert převzal AGRO Jevišovice se všemi dluhy, které 
za Bohumíra Radu řádně splatil, případně dodnes splácí. V době převzetí 
činily Radovy dluhy 504 mil. Kč. Samotná kupní cena za jeho firmy byla 
326 mil. Kč. Celkem tedy naši firmu pan Rada přišel na 830 milionů 
korun. Nutno dodat, že Agrofert Bohumíru Radovi odpustil osobní dluh 
30 mil. Kč, čímž ho zachránil před osobním bankrotem a umožnil mu 
pokračovat v podnikání v zemědělství. Mimochodem, po převzetí firmy se 
objevily další zatajené dluhy ve výši 60 milionů korun a oproti účetnictví 
jsme nedohledali evidovaný majetek za dalších 15 milionů Kč.

„Farmy, které jsem vybudoval, byly na evropské úrovni.“ Většina farem, které koncern Agrofert od Bohumíra Rady převzal, byla 
zdevastovaná a vyžadovala zásadní investice a modernizaci. Všechny 
farmy bylo nutné odstavit a provést totální dezinfekci. Chovaná zvířata byla 
v kritickém stavu, podvyživená, nemocná a byla nutná zásadní obměna 
chovů. Většina těchto farem dnes bez problémů funguje a prosperuje. 

„V memorandu mi Babiš slíbil 1500 hektarů.“ Zmíněné memorandum definovalo povinnosti Bohumíra Rady a koncernu 
Agrofert po převzetí jeho společnosti. Bohumír Rada ze svých 11 
závazků splnil do dnešního dne pouze dva. Agrofert svou část splnil. 

„Babiš mi postříkal herbicidem kukuřici a pšenici. To se v Česku ještě 
nikdy nestalo.“ 

Bohumír Rada neoprávněně obdělal pozemky, na které neměl po 
komplexní pozemkové úpravě užívací práva. Naopak tato práva náležela 
Agrofertu. Marně jsme se snažili vyřešit situaci smírnou cestou a nabízeli 
Bohumíru Radovi štědré finanční vyrovnání. Bez výsledku. Pro nemožnost 
jiné dohody zvolil Agrofert cestu likvidace neoprávněného osetí. Stejnou 
situaci řešil v roce 1998 i sám Bohumír Rada, kdy kvůli nevyjasněným 
uživatelským vztahům zničil (chemicky a následným zaoráním) úrodu 
jinému zemědělci.



Všechny společnosti, které v minulosti Bohumír Rada vlastnil, kvůli 
špatnému hospodaření zbankrotovaly. Pokud slova nestačí, přikládám 
několik fotografií z doby, kdy od něj skupina Agrofert přebírala jeho 
zemědělské podniky. Je na nich vidět, jakým řádným a zodpovědným 
hospodářem Bohumír Rada byl a jak přistupoval k životnímu prostředí.

Pro upřesnění

Zbytky uhynulých zvířat a krve na poli



Současný stav – nová nadzemní jímka s rekultivovaným pozemkem

Laguna s chemickým znečištěním

Práce na nadzemní jímce - likvidace skládky a laguny

Skládka odpadu



Znečišťují, tak platí pokuty
11. 8. 2010 / Mladá fronta DNES
(str. 01, Jižní Morava)
Helena Vaculová

Jako by zaorávali mrtvoly, 
kritizují lidé zápach z polí
5. 9. 2008 / Třebíčský deník
(str. 03, Zpravodajství, Třebíčsko)
Soňa Kazderová

Šéf agropodniku Bohumír Rada 
měl neoprávněně získat dotace
6. 9. 2012 / Právo
(str. 10, Jižní Morava - Vysočina)
Miroslav Homola

Bude Ropákem roku 
Bohumír Rada?
8. 4. 2008 / Znojemsko 
(str. 01, Titulní strana) 
Žuba Peterková

Agrodružstvu se nelíbí 
pokuta 8 000 000 Kč
24. 7. 2007 / Znojemsko
(str. 01,  Titulní strana)

Jevišovickému Agru hrozí insolvence
21. 1. 2011 / Znojemské noviny
(str. 02, Zpravodajství) Ve Velkém Karlově stále vyrábí 

elektřinu bez povolení
5. 3. 2010 / Moravské hospodářství
(str. 05, Zemědělství)Ve Velkém Karlově stále vyrábí 

elektřinu bez povolení
5. 3. 2010 / Moravské hospodářství
(str. 05, Zemědělství)

Jevišovice jsou proti stavbě 
stanice bioplynu
3. 8. 2007 / Znojemské noviny
(str. 03, Zpravodajství/znojemsko)
Dalibor Krutiš

Inspekce: smrad  
z bioplynové stanice nevadí
3. 10. 2008 / Znojemské noviny
(str. 03, Zpravodajství)                                                                           
Sylva Pavlačková

Občané proti bioplynové stanici
26. 8. 2008 / Haló noviny
(str. 04, Z domova)

Agrodružstvo Jevišovice sklízí 
chvály i tresty, a z pokut si 
může udělat sbírku
3. 2. 2009 / Znojemsko 
(str. 01, Titulní strana)
Ĺuba Peterková

Inspekce šetří Agrodružstvo
1. 10. 2007 / Vyškovský deník 
(str. 07, Podnikání)

Kolik stojí smrad?  
33,5 milionu korun!
30.12.2014 / Znojemsko  
(str. 03, Znojemsko)
Jiří Eisenbruk

Na Agrodružstvo poslali 
veterináře
12. 5. 2008 / Znojemský deník
(str. 01, Titulní strana)
Martin Moštěk

Seitlová:  
Bioplynka pracuje ilegálně
26. 10. 2010 / Znojemský deník
(str. 01, Titulní strana)
Martin Moštěk

Na Ropáka navrženi tři zemědělci
20. 4. 2009 /  Haló noviny
(str. 04, Z domova)

Bohumíru Radovi hrozí 
šest let vězení
27.11.2012 / Znojemsko
(str. 01, Titulní strana)

Agrodružstvo dluží  
nájem za pozemky
4. 6. 2010 /  Znojemské noviny
(str. 03, Zpravodajství)
Dalibor Krutiš

Starostové: Zavřete stanici  
v Karlově
22. 8. 2008 / Znojemské noviny
(str. 02, Zpravodajství)
Martin Moštěk

Úřad šetří „kuřecí kartel“
13. 1. 2007 / Lidové noviny  
(str. 01, Titulní strana)

Historie  
Bohumíra Rady  
v českých médiích


