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Stát Setuze s oddlužením nepomůže, dluhopisy od ní nekoupí
(sp, ČTK)
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Ministr zemědělství Jakub Šebesta na základě auditu zamítl nákup dluhopisů firmy Oleofin, patřící ústecké společnosti STZ
(dříve Setuza), v objemu 300 miliónů korun prostřednictvím státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF). Fond přitom tuto transakci v květnu schválil.      
Podle výsledků auditu by nákup dluhopisů narušil hospodářskou soutěž zvýhodněním konkrétního podniku. Informovalo o tom
ministerstvo zemědělství. Audit, který pro MZe vypracovala česká filiálka KPMG, potvrdil, že Oleofin má finanční problémy.      
Tržby Oleofinu v roce 2008 byly podle auditu nižší než náklady. „Hrozí reálné riziko, že ztráta by ale mohla dostat společnost
do hlubších finančních potíží, vedoucích až k její insolvenci,“ uvedlo ministerstvo.      
„PGRLF navíc nedostal záruku, že 300 miliónů za dluhopisy bude využito investičně, tedy k vytváření dalšího zisku ve prospěch
českých dodavatelů řepky. Je málo pravděpodobné, že by se peníze dostaly přímo k zemědělcům. Mám obavu, že by spíše
sloužily k uhrazení nároků věřitelů Oleofinu, které mají své úvěry splatné v létě 2009,“ sdělil v tiskové zprávě ministr Šebesta.   
  

Zprávu o auditu ministr předal řediteli PGRLF Martinu Karbanovi jako podklad, o který opírá své zamítavé stanovisko.      
Oleofin je součástí skupiny okolo ústecké Setuzy, kterou dříve ovládal uprchlý podnikatel Tomáš Pitr. Tato firma zajišťuje pro
STZ veškerý obchodní a finanční servis.      
Celé uskupení v současnosti údajně kontroluje podnikatel Petr Sisák. Tomu patří i ústecký Spolek pro chemickou a hutní
výrobu (Spolchemie).      
Šebestův předchůdce Petr Gandalovič (ODS), během jehož působení se státní fond na transakci připravoval, odkup dluhopisů
Oleofinu hájil významem Setuzy pro zpracování řepky v ČR. Podnik totiž zpracovává asi dvě třetiny tuzemské produkce této
plodiny.      
Gandalovič Právu řekl, že ho rozhodnutí jeho nástupce nepřekvapilo. Nákup dluhopisů měl podle něj pomoci firmě finančně
přestát období, kdy jí kvůli krizi, dřívějším dluhům a přitvrzení ze strany věřitelských bank hrozí insolvence. „Vypadá to, že o
veškerém dění v resortu bude rozhodovat pan Babiš,“ podotkl exministr. Gandalovič byl před nástupem na MZe hejtmanem
Ústeckého kraje a spolupráci s velkými ústeckými firmami si pochvaloval.      
Snahu ze státních peněz zachraňovat soukromou firmu naopak ostře odsoudil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a také
Andrej Babiš, majitel skupiny Agrofert Holding.      
Firma Preol patřící Agrofertu má zanedlouho v Lovosicích otevřít konkurenční výrobní závod na zpracování řepky a výrobu
metylesteru řepkového oleje (MEŘO) za 1,6 miliardy korun.


