
Prohlášení o majetku 
 
Já, níže podepsaný, Miloš Babiš, dat. nar. 12. května 1960, bytem  

Mnichovice, Nad drahou 589, okres Praha-východ, PSČ 251 64, tímto prohlašuji, že 
ke dni složení slibu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 
25.11.2013 náleží do mého výlučného vlastnictví, spoluvlastnictví či společného 
jmění manželů tento majetek: 

 
1. Věci nemovité 
 
- Pozemek parc. č. st. 1615/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 543 

m2, pozemek parc. č. st. 1736, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 
m2, pozemek parc. č. st. 1737, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 
m2, pozemek parc. č. 1361/1, orná půda, o výměře 2405 m2, pozemek 
parc. č. 1361/5, orná půda, o výměře 1011 m2, pozemek parc. č. 1361/6, 
orná půda, o výměře 1188 m2, pozemek parc. č. 1361/7, orná půda, o 
výměře 361 m2, pozemek parc. č. 1363/2, ostatní plocha, neplodná půda, 
o výměře 76 m2, pozemek parc. č. 1380/7, zahrada, o výměře 1704 m2,  
pozemek parc. č. 1380/10, orná půda, o výměře 210 m2, pozemek parc. č. 
1451/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 357 m2, pozemek 
parc. č. 1452/5, orná půda, o výměře 149 m2, pozemek parc. č. 1511/4, 
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 398 m2, pozemek parc. č. 
1511/5, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o 
výměře 636 m2, pozemek parc. č. 1511/6, ostatní plocha, neplodná půda, 
o výměře 142 m2, vše v katastrálním území Mnichovice u Říčan, obci 
Mnichovice; 

- víceúčelová stavba č.p. 700, umístěná na parcele č. st. 1695 a parcele č. st. 
1615/1, v katastrálním území Mnichovice u Říčan, obci Mnichovice; 

- rodinný dům č.p. 799, umístěný na parcele č. st. 1736, v katastrálním 
území Mnichovice u Říčan, obci Mnichovice;  

- budova bez č.p./č.e., objekt k bydlení, umístěná na parcele č. st. 1343, 
v katastrálním území Mnichovice u Říčan, obci Mnichovice; 

- garáž na pozemku parc. č. st. 1737, v katastrálním území Mnichovice u 
Říčan, obci Mnichovice; 

- pozemek parc. č. 818/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1046 m2, 
v katastrálním území Klikov, obci Suchdol nad Lužnicí.      

 
2. Věci movité  

 
- Vnitřní vybavení výše uvedených nemovitostí. 



 
3. Jiná majetková práva  
 
- Obchodní podíl na společnosti Auto Babiš s.r.o., IČO: 271 83 408, se 

sídlem Mnichovice, Ondřejovská 700, PSČ 251 64, o velikosti 50% 
odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč. 

 
4. Závazky 

 
- Úvěr od společnosti Komerční banka, a.s. – zbývá doplatit přibližně 

500.000,- Kč. 
  
 

Údaje o zůstatcích na účtech či o jiných formách spoření ke dni sepsání 
tohoto prohlášení, údaje o cenných papírech nebo případných dalších majetkových 
právech a nárocích, u nichž by mohlo v důsledku jejich neomezeného zveřejnění 
hrozit zneužití třetími osobami, budou na základě usnesení poslaneckého klubu 
ANO 2011 uvedeny v Příloze tohoto prohlášení o majetku (dále jen Příloha). 

 
 Příloha bude v zapečetěném stavu předána do advokátní úschovy u Společné 

advokátní kanceláře, Korbař, Pokorný a spol., se sídlem Lublaňská 8, Praha 2 a bude 
zpřístupněna pro potřeby orgánů činných v trestním řízení v souvislosti 
s prošetřováním případného podezření z trestné činnosti.  

 
V Praze dne 25. listopadu 2013 
 
 Miloš Babiš 
 v.r. 


