Oficiální prohlášení Jiřího Kubíčka
V Praze dne 25.4. 2017
Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,
poslední měsíc se vystupňoval a nebývale vyostřil tlak konkurenčních společností a s nimi spřízněných
mediálních skupin proti mé osobě a celé WSM. Tato situace nás vedla k sepsání tohoto prohlášení tak,
aby došlo k vysvětlení skutečného stavu dění kolem skupiny WSM, Agroholdingu Racov a mé osoby.
Od začátku činnosti WSM v Evropě směřovalo naše fungování několika směry:
1. přinést klientům možnost účastnit se obchodování na kapitálových trzích prostřednictvím
sofistikovaného nástroje (softwarového řešení), který průběžně zdokonalujeme
2. přinést klientům možnost vytvářet zisk, těžit výhody ze zisku, to vše pod stoprocentní
kontrolou každého ze zákazníků
3. vytvořit prostředí spokojených klientů a jim přinášet další zajímavé služby a produkty, které
budou dostupné široké veřejnosti za dostupnou cenu a spojeny pod jednou společnou značkou
4. pravdivě informovat širokou veřejnost prostřednictvím veřejných setkávání a seminářů o
reálném stavu a fungování všech podnikatelských aktivit, kde naše společnost funguje nebo
fungovat v budoucnu bude
V tuto chvíli musím konstatovat, a mnoho našich spokojených zákazníků to jistě rádo potvrdí na
facebookovém profilu www.facebook.com/wsmreference, že se nám daří plnit všechny nastolené cíle
a směry fungování skupiny v rámci veškerých našich podnikatelských aktivit.
Věděli jsme, že tento, ve světě běžný způsob fungování společností, bude konkurenci trnem v oku a
současně budeme pod neustálým drobnohledem všech státních institucí, mediálních, zájmových a
jiných skupin.
Celá skupina WSM je dnes funkční, finančně soběstačná a dostatečně silná na to, aby vyrovnala
všechny své závazky, které jsou s aktuální likvidační kampaní v tuto chvíli nebo mohou být v budoucím
období spojeny. Současně probíhají řádné výplaty klientů, a to v pořadí, ve kterém byly v systému
registrovány.
Jako jedni z mála jsme nepoužívali žádné struktury k daňovému plánování, ani za účelem zakrytí
majitele, ale naopak jsme zisk vytvářený mimo ČR danili v České republice. Veškeré procesy přesunu
všech našich firem z offshore zóny byly zahájeny na přelomu roku 2016/2017 a budou dokončeny
k 31.12.2017.
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Není poškozeného klienta:
K dnešnímu dni má společnost WSM 9.426 aktivních klientů. Kdo je aktivním klientem? Jedná se o
klienta, který má zakoupeného robota a aktivně ho používá k vytváření zisku. Během uplynulých pěti
let si 65 % aktivních klientů vybralo a obdrželo své finanční prostředky včetně zisku.
K dnešnímu dni má společnost WSM 5.730 neaktivních klientů. Kdo je neaktivním klientem? Jedná se
o klienta, který má platnou licenci, ale robota aktivně nevyužívá, tedy vybral a obdržel jak zisk, tak
vklad.
WSM nemá klienta, který by svůj vklad nebo zisk neobdržel!!!
WSM nemá žádného poškozeného klienta!!!
Směry podnikání:
Od začátku fungování WSM v Evropě jsme informovali o dalších plánech podnikání a rozvoji společnosti
i do jiných sektorů. Dnes skupina WSM a další naše společnosti podnikají v mnoha různorodých
oblastech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

softwarové řešení pro kapitálové trhy (robotické systémy a obchodní platformy)
softwarové řešení pro instituce (webové a mobilní aplikace, CMS systémy apod.)
zemědělství v oboru rostlinné výroby, množení, výroby osiv a medu
zemědělství v oboru výroby krmiv
zemědělství v oboru živočišné výroby, chovu jatečního a chovného, mléčného a mastného
skotu, ovcí, prasat, jelenů, daňků, muflonů, pštrosů, králíku a drůbeže
potravinářství v oboru zpracování jatečního dobytka
potravinářství v oboru zpracování, výroby a prodeje masa, masných a uzenářských
výrobků, to prostřednictvím sítě vlastních obchodů
potravinářství v oboru pekárenství a výroby pečiva
stravování a provoz restaurací
stavebnictví v oboru realizace, oprav a rekonstrukcí zemědělských a dalších
nezemědělských staveb
demolice staveb a nakládání s odpady
správa budov a hospodářských objektů
provoz objektů spojených s ubytováním
provoz zábavních, volnočasových a rekreačních podniků
výroba stavebních prvků, oken a fasád

Struktura WSM není nikterak složitá a nikdy nebylo záměrem cokoli zatajovat a zastírat. Přesto teď
každý novinář „objevuje Ameriku“. Celá skupina se navíc čím dál více konsoliduje a dochází ke stále
užšímu propojení jejích částí. Z toho profitují a do budoucna budou profitovat jak klienti, tak i skupina.
Některé informace se k vám již dostaly, další novinky chystáme.
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Konkurence:
Konkurence se od začátku našeho fungování snaží poškodit moje jméno a jméno společnosti WSM
v očích široké veřejnosti, a to z několika důvodů:
1. přinášíme na trh produkty, které svojí kvalitou, dostupností a přidanou hodnotou dalece
překračují produkty konkurence
2. o tom, co děláme my, se nebojíme mluvit, a to ani na veřejnosti
3. o tom, jak reálně fungují naše produkty v rámci kapitálových trhů informujeme
nezkresleně, pravdivě a hlavně veřejně
4. děláme věci jinak a lépe než konkurence
5. stále posilujeme a rozšiřujeme oblasti naší činnosti
Média a lživé informace:
Na přelomu léta a podzimu loňského roku jsem byl osloven, zda bych byl ochoten poskytnout
autorizovaný rozhovor o naší společnosti a mé osobě pro deník Lidové noviny. Pod příslibem
autorizovaného rozhovoru a ukázek několika podobných rozhovorů jsem souhlasil a pozval dva
novináře na zámek do Bezdružic. Současně jsem souhlasil s pořízením několika fotografií mě a interiéru
zámku.
Rozhovor trval více než dvě hodiny a já jsem velice ochotně odpovídal na dotazy často i osobního
charakteru. Když jsem ten samý den večer kontaktoval autora zmiňovaného článku, byl jsem nemile
překvapen. Oznámil mi, že už se nejedná o autorizovaný rozhovor, ale pouze o článek a že pět
odpovědí, které chce v článku použít, mi pošle a já je můžu autorizovat. Byl jsem velice naivní a uvěřil
jsem, že půjde o seriózní článek. Místo toho se jednalo z velké části o zavádějící, nepřesné a lživé
informace. Cíleně byl text zaměřen na poškození mého jména a jména společnosti WSM.
Další z mnoha lží, které byly šířeny médii, byla i informace o průběhu a místě mého zatčení a uvěznění.
Pro vysvětlenou, nebyl jsem zatčen, ale zadržen, což se dnes může stát na 48 hodin komukoli z nás.
Nebylo mi sděleno žádné obvinění, nebyl jsem zadržen ve středu večer, ale v úterý ráno a nebylo to na
zámku v Bezdružicích, ale ve Zlíně. Zásah police byl rutinní a profesionální. Není to nic příjemného, ale
ani zdaleka to ve mně nezanechalo tak silný dojem, jak popisují média. Každý má povinnost poskytnout
policii součinnost a vydat věci potřebné pro vyšetřování. To se může stát někdy v životě většině z nás.
Situace jen dokazuje, jak lživě a účelově média informují o celé kauze okolo mě a skupiny WSM.
Další lživá informace se týká počtu našich klientů. Jak jsme uvedli výše, v současné době máme 9.426
aktivních klientů, nikoli desetitisíce, jak média uvádějí.
Senzace chtivá média se předbíhají i v kalkulaci a výpočtech možné výše způsobené škody. Poslední
informace z webového portálu Poradci sobě je taková, že způsobená škoda dosahuje dokonce výše pěti
miliard korun. Této iluzorní částky by nebylo možné dosáhnout ani s desetinásobkem počtu našich
klientů.
Jinou „zaručenou“ zprávou je fakt, že byl mé osobě a našim společnostem zablokován majetek a že ho
nemůžeme používat. Opět lež, majetek byl zajištěn, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a převodu na
třetí osobu. Majetek však v současné době můžeme normálně využívat.
Jeden z posledních zavádějících článků, který vyšel na irozhlas.cz je z dílny dvou novinářů napojených
na Lidové noviny, které o skupině WSM lživě informovali již v minulosti.
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Samozřejmě nikdo se nezabývá podstatou věci, tedy že se pouze šetří jakési podezření. Mimochodem
podezření, které je založeno na léta starém podání ČNB a začíná a končí v doméně kontroly ČNB, tedy
bankovním účtu vedeném u nejmenované české banky. Asi nemusím doplňovat, že celkový obraz
fungování WSM je mnohem barvitější a zarámován ve výrazně větším rámu.
Nejhorší na tom všem je ale skutečnost, že pro širokou veřejnost jsem nyní já kontroverzním
podvodníkem a společnost WSM skupinou mých pomahačů.
Ačkoli jsem nebyl z ničeho obviněn, neproběhl žádný soud, média a konkurence vesele šíří informaci,
že jsem prostě vinen. Bohužel, taková je současná situace v mediálním světě. Každý chce prodávat.
Kontroly a jejich průběh:
Vždy jsme byli a v současné době jsme daleko více pod drobnohledem všemožných státních orgánů.
V souvislosti s novými akvizicemi v rámci našich podnikatelských aktivit jsme pod zvýšenou kontrolou
různých státních institucí jako je např. Finanční úřad, Inspekce životního prostředí, Státní zemědělský
intervenční fond, Úřad práce a další. Se všemi úřady řádně spolupracujeme, jsme s nimi v plné
součinnosti a na požádání dodáváme veškeré informace a podklady, o které úřady požádají.
Ironií však zůstává, že se na nově akvírované společnosti naše úřady zaměřily více až ve chvíli, kdy
společnost nebo daný subjekt vstoupily do skupiny WSM nebo zde začalo figurovat jméno Jiří Kubíček.
Nedostatky u jednotlivých společností vzešlé z těchto kontrol před vstupem naší společnosti nebo mé
osoby do daného subjektu nikomu nevadily. Dnes jsme mnohdy popotahováni za věci, které vznikly za
dob, kdy jsme s daným subjektem neměli nic společného. I přesto jsme všechny nedostatky odstranili
tak, aby naše fungování bylo řádně v regulích státu, ve kterém daná společnost nebo subjekt funguje.
Finance a zemědělství zřejmě nejsou oblasti, ve kterých může podnikat kdokoli.
Vydírání:
Málokdo však ví, že se společnost a má osoba stala začátkem roku 2015 terčem půlročního vydírání,
kde jsem byl upozorněn na skutečnost, „nezaplatím-li 5 milionů Kč, budou informace o mně a naší
společnosti zveřejněny v médiích“. Protože jsme však neměli a nadále nemáme co skrývat, celou
skutečnost jsme ohlásili policii. Byli jsme v součinnosti při vyšetřování, všechny vyžádané dokumenty
jsme poskytli a současně jsme souhlasili s odposlechy telefonů.
Paradoxní je, že tehdy dobrovolně poskytnuté dokumenty se ve většině shodují s dokumenty, které
jsme policii znovu ochotně vydali při nedávném „přepadovém zásahu“.
Vše skončilo zadržením podezřelé osoby, která byla klientem naší společnosti. Já osobně jsem
několikrát jak na policii, tak přímo u soudu vysvětloval, jak naše společnost funguje a vše jsem doložil
potřebnými doklady. Případ je v současné době u soudu a ten ho řeší v odvolání.
Pár neočekávaných věcí:
Já sám nevěřím na náhodu a stane-li se více náhod v určitém období, je to až zarážející.
Pár příkladů na vysvětlenou:
- Několik dní před převzetím klíčové společnosti do naší zemědělské divize bylo v této otráveno
dvacet kusů mléčného skotu. Na základě šetření se nic nezjistilo.
- Několik dní po návštěvě redaktora Lidových novin pana Kaina na zámku v Bezdružicích nám
někdo za dvě hodiny zlikvidoval celý chov kachen a hus. Vyšetřování skončilo konstatováním,
že škodu způsobil dravec.
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Dva týdny po převzetí lovné a chovné obory Čertáno někdo rozstříhal plot a vyhnal stáda
chovných muflonů a daňků.
Teprve nedávno neznámý pachatel nebo pachatelé vykradli a zničili naši výrobu uzenin
v Mohelnici, a to vystříkáním práškových hasicích přístrojů do celého provozu. Škoda nebyla
velká, jeden šanon s dodavateli a 7.000,- Kč v hotovosti.
V neposlední řadě zmíním velice alarmující informaci od našich dodavatelů, kterým je neustále
telefonováno a doporučováno, aby do naší skupiny nic nedodávali s vysvětlením „přečtěte si
to, co o nich píšou“ nebo „ti vám nikdy nezaplatí“.

Zaměstnanci a lidi kolem nás:
Skupina WSM zaměstnává více jak 600 lidí a řádně za ně odvádí všechny státem nařízené odvody a
daně.
Mé osobě, mým dětem, rodičům, přátelům a také věrným klientům, zaměstnancům a obchodním
partnerům je systematicky a cíleně vyhrožováno a jsou zastrašováni.
Závěrem:
„Věřím v zákon a právo naší země, ač se obávám, že pro někoho platí a jiný si je může ohýbat dle potřeb
svých nebo zájmových skupin. Věřím, že bude všechno řádně vysvětleno a budou ukončeny všechny
pokusy a snahy udělat ze mě podvodníka, ať to bude soudní nebo mimosoudní cestou.
Když z vás moc bude chtít udělat podvodníka, tak ho z vás udělá alespoň v očích veřejnosti.“
Mediální informace vnímejte střízlivě.
Jako vždy rádi zodpovíme vaše dotazy na emailové adrese support@wsmrobot.com .
S úctou
Jiří Kubíček
WSM
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