
 

 

Vysvětlení kauzy SARN 

Nedávno publikovalo médium Seznam zprávy dva články, ve kterých je zmiňována naše společnost Retia. 

Autor informuje, že před soudem v americkém Delaware žádá společnost SARN po skupině CSG, která je 

vlastníkem Retie, odškodnění zato, že CSG má dobré vztahy s prezidentem ČR Milošem Zemanem, což má 

údajně snižovat hodnotu společnosti Retia. Pro normálního člověka je těžké se v tom vyznat. Pokud vás 

toto téma zajímá, je vám k dispozici toto srozumitelné vysvětlení celé kauzy. 

Skupina CSG před cca pěti lety spolupracovala s malou poradenskou společností SARN, která je založena v 

USA, ve státě Delaware. Tým firmy představovalo několik konzultantů, vesměs bývalých zaměstnanců 

státní správy v USA, v Česku firmu zastupoval pan Armen Agas. Od spolupráce se SARN skupina CSG 

očekávala, že bude dostávat kvalitní informace a pomoc ve zprostředkování obchodních příležitostí. Jako 

forma odměny a motivace pro SARN byla uzavřena smlouva, dle které měla tato společnost opci (právo 

koupě) na menšinový podíl ve společnosti Retia. I tato smlouva byla uzavřena podle práva státu Delaware. 

Ve smlouvě je i ustanovení, že CSG má povinnost jednat tak, aby rostla hodnota společnosti Retia. 

Během několika měsíců se ukázala, že společnost SARN není seriózní partner a spolupráce s ní žádnou 

hodnotu nepřináší. Proto s ní CSG ukončila spolupráci. SARN reagovala tím, že podala u soudu v Delaware 

žalobu na náhradu škody za to, že CSG neplní svoji povinnost uchovat hodnotu společnosti Retia. 

Zdůvodnila to tím, že CSG má dobré vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, který je údajně proruský 

podporovatel Vladimíra Putina a tím pádem je ohrožena reputace společnosti Retia, její bezpečnostní 

způsobilost a její možnost získávat zakázky od Ministerstva obrany. Pokud vám to přijde absurdní, 

uvědomte si, že americký justiční systém je velmi otevřený žalobám všeho druhu a o České republice toho 

Američané moc nevědí.  

Zároveň se spolupracovníci SARN snažili dostat do českých i zahraničních médií články, ve kterých motiv, 

že vlastník CSG a tedy i Retia jsou nějak ´napojeny na Kreml´, rozvíjeli a vytvářeli různá absurdní 

zkratkovitá spojení. Konkrétní příklad: Když jsme sami zveřejnili na webu informaci, že Retia v roce 2017 

vystavovala na moskevské výstavě Interpolitex systém ReDat, překroutili jí do příběhu, že společnost Retia 

spolupracuje s ruskou zpravodajskou službou FSB a dopis o tom rozeslali na různé instituce. 

Jak dobře víme, díky dobré práci nás v Retii ale i managementu našeho vlastníka se naděje společnosti 

SARN, že se nám bude špatně dařit, nenaplnily. Svou dobrou pověst a reputaci jsme obhájili a v roce 2020 

nám NBÚ prodloužil platnost bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Získali jsme postavení hlavního 

českého průmyslového partnera v projektu radarů MADR pro Armádu ČR. Jiné společnosti našeho 

vlastníka úspěšně vyvážejí vojenskou techniku na Ukrajinu, takže SARN těžko přesvědčí americký soud, že 

jsme oblíbenci Vladimíra Putina. A konečně roste hodnota Retie i ve finančních ukazatelích, o čemž svědčí 

naše hospodářské výsledky. 

Když se vrátíme k nedávným článkům na Seznamu, není náhoda, že se objevily právě teď. Doba je zjitřená 

zjištěním, že se na výbuších ve vrbětickém skladu munice podíleli ruští agenti, a tak je pro SARN výhodné, 

když se jeho žaloba i se všemi absurdními tvrzeními v českých médiích objeví. A navíc v podobě, že o 

samotné společnosti SARN se z článků člověk téměř nic nedozví. Jak se později zjistilo, toto není jediný 

případ, kdy společnost SARN s někým navázala spolupráci, která skončila neúspěšně a vyvrcholila podáním 

žaloby, ve které se SARN domáhá velkých částek.  
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