V Říčanech dne 26. října 2017

Prohlášení

Vedení akciové společnosti GenAgro Říčany reaguje na reportáž v pořadu České televize
Černé ovce ze dne 23. 10. 2017.
Zmíněná reportáž nebyla ze strany veřejnoprávní televize podána objektivně a byla
tendenčně zpracována ve prospěch jedné strany. Nebyla v ní uvedena zásadní fakta, které
jsme České televizi poskytli. Autorka reportáže paní Fraňková si ani neověřila některé
skutečnosti, a to zejména kdo na kupovaných pozemcích hospodařil, kdo byl a nyní je
předseda představenstva společnosti GenAgro Říčany, a.s. a mnohé další.
Společnost se zásadně ohrazuje vůči sdělení, že oslovuje vlastníky pozemků k tomu, aby
prodali svůj majetek – ornou půdu. Vždy reaguje až na popud vlastníka, který nabídne
pozemky, na kterých společnost v jednotlivých katastrech hospodaří.
Veškeré nakupované pozemky jsou schvalovány vedením společnosti a vždy je nakupuje
pouze akciová společnost. Žádný ze členů vedení tedy nekupuje pozemky svým jménem,
tak jak z uvedené reportáže vyznívá.
Co se týče paní Vykoukalové, tak první kontakt přišel z její strany. Vlastnila ½ pozemků v
k.ú. Bosonohy. Po několikerém navýšení ceny z její strany, proběhl podpis kupní smlouvy, a
to v březnu 2015. Následně se ozvali zbylí spolupodílníci, kteří nám za stejných podmínek,
tak jako paní Vykoukalová, odprodali zbývající podíly. S kupní smlouvou a sjednanou cenou
neměli a nemají doposud problém.
V případě, že by měla pochybnosti s odsouhlasenou kupní cenou, určitě by nenabízela další
pozemky na prodej, a to v dubnu a říjnu stejného roku. V reportáži nás paní Vykoukalová
označuje jako nesolidní partnery, a přesto tento rok od ní přišla další nabídka na odkup
pozemku.
Veškeré nakupované pozemky si společnost ponechává pro svoji činnost, tedy pro
zemědělskou prvovýrobu a nikdy je cíleně neprodává a už vůbec s nimi nespekuluje.
Znalecký posudek byl zpracován na žádost prodávající paní Vykoukalové a naše společnost
ho nemá možnost ovlivnit. Soudní znalec ing. Brázda vykonává svoji činnost na základě
jmenování předsedy Krajského soudu v Brně z roku 1996, obor Ekonomika, odvětví ceny a
odhady. Soudní znalec je tedy plně odpovědný za vystavený znalecký posudek vůči
Finančnímu úřadu.
Společnost zvažuje, že se bude právní cestou hájit, a to za poškození dobrého jména
společnosti GenAgro Říčany, a.s. a člena jejího představenstva.

