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Ovlivňování médií (kauza Přibil)
Kauza uniklých nahrávek tehdejšího vicepremiéra Andreje Babiše a novináře MF Dnes Marka Přibila nás vrací zpět
do roku 2017. Na twitterovém účtu Skupina Šuman byly zveřejněny 3 tajné nahrávky, které jasně dokazují, že Andrej Babiš
využívá jím vlastněná média k politickému boji. Toto narušení nezávislosti médií je závažnou hrozbou pro českou
demokracii, zejména proto, že Babiš vlastní jedny z nejčtenějších novin a nejposlouchanější rádio.

Zveřejnění nahrávek vedlo k vládní krizi a přispělo k odvolání Babiše ze Sobotkovy vlády. Perličkou v kauze je i samotný
název skupiny. Július Šuman byl totiž slovenský příslušník Státní bezpečnosti (StB), který provedl vázací akt s Andrejem
Babišem.

Obsah nahrávek

Na první nahrávce se ministr financí Babiš velmi nevybíravě baví o svých koaličních partnerech. Moji zaměstnanci jsou
debilové, dodává také.

Druhá nahrávka, kterou se strhla bouře, byla publikována o dva dny později. Přibil s Babišem na ní probírají témata
a načasování připravovaných kritických článků o politických protivnících. Marek Přibil dostává ještě v den zveřejnění
výpověď z MF Dnes. Andrej Babiš autenticitu nahrávky nepopírá.

Nejzásadnější úryvky z rozhovoru:
AB: Je otázka, jestli ty vaše věci, jestli s tím nepočkat na parlamentní volby.
MP: Já bych s tím počkal na parlamentní volby, protože to je velice výbušný, ono by se to potom obrátilo i proti vám.
...
MP: Máme na ně nabito celkem slušně, na toho Chovance.
AB: Vládu by bylo nejlepší udělat úplně bez socanů.
...
AB: Já bych s tím teď počkal, budou Vánoce, si nechci vystřílet patrony.
...
MP: Škoda, že nejsou volby teďka

Obsahy této nahrávky usvědčily Andreje Babiše ze lži. Dříve totiž tvrdil, že žádným způsobem nezasahuje do práce
novinářů médií, která vlastní. Tímto se však potvrdilo, že je používá v boji proti svým politickým oponentům . Andrej Babiš
trval na tom, že se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta. Spekuloval, že za účtem Julius Šuman mohli stát
novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík, ministr vnitra Milan Chovanec, nebo jeho jiní političtí oponenti.

Třetí nahrávka, která se objevila, se týkala živého policejního spisu, který měl Přibil sehnat pro Babiše. Já sháním
všechno z ÚOOZ ohledně tý Beretty… Už jsem sehnal výslechy, říká. Spisy pak vicepremiérovi předává. Dále se radí o tom,
zda a kdy výpověď publikovat, aby měla akce co největší dopad. Na účtu Skupina Šuman byly následně zveřejněny další
nahrávky a dokumenty, které odhalily pozadí toho, jak Andrej Babiš funguje nejen v politice, ale také ve svém podnikání.
Šéf ANO nakonec podává trestní oznámení na anonymního provozovatele twitterového účtu Skupina Šuman.
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