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Mediální střet zájmů
Andrej Babiš v současnosti ovládá téměř třetinu českých médií. Velká část z nich, např. Metro, Lidové noviny i nejčtenější
zpravodajský deník MF Dnes, patří do mediální skupiny Mafra, která spadá pod holding Agrofert. Agrofertu patří také
hudební televize Óčko a nejposlouchanější české rádio Impuls. Takový střet zájmů je nebezpečný. Média by totiž měla
kontrolovat práci politiků. V tomto případě tedy vlastního šéfa. Je to jako kdyby fotbalový zápas pískal hráč jednoho z
týmů. U Andreje Babiše jde navíc o koncentraci politické, ekonomické a právě mediální moci v jedněch rukou!
Ovládnutí médií
Agrofert převzal vydavatelství Mafra v říjnu 2013. Transakce vyvolala vlnu kritiky a negativních reakcí hlavně z řad
odborníků, kteří se obávali Babišova vměšování do médií. Ten ale prohlašoval, že novinářům z Mafry do práce nijak
zasahovat nebude a neposkytne jim ani žádné rozhovory. Toto předsevzetí mu příliš dlouho nevydrželo, za necelý rok
a půl s ním vyšel v MF Dnes dvoustránkový rozhovor. V roce 2017 se pak objevily nahrávky, na kterých s redaktorem MfD
Přibilem probírá chystané články. V polovině roku 2018 Mafra koupila vydavatelství Bauer Media, které spravuje asi
třetinu českých volnočasových časopisů. Jejich prostřednictvím by hnutí ANO mohlo dále posílit svou kampaň
MF Dnes i Lidové noviny na protest proti přesunu pod Agrofert opustila část redaktorů, kteří se obávali možné ztráty
nezávislosti. V roce 2014 z MfD odešla šéfredaktorka Sabina Slonková kvůli neshodám se zbytkem vedení, podle kolegů
zmiňovala hlavně ekonomicko-politické tlaky. Nahradil ji Jaroslav Plesl, pod jehož vedením MfD informuje o Babišovi
o poznání příznivěji. V Lidových novinách byl až do ledna 2021 šéfredaktorem Babišův přítel István Léko.
Další vývoj a problémy
V souvislosti s přijetím zákona o střetu zájmů v roce 2017 převedl Andrej Babiš své firmy, včetně médií, do tzv.
svěřeneckých fondů. V čele těchto fondů nicméně stojí jeho blízcí lidé, například manželka Monika. Je tedy absurdní se
domnívat, že by na své firmy neměl vliv.
Na Babišův mediální střet zájmů často upozorňuje protikorupční organizace Transparency International. Ta zaslala
Městskému úřadu v Černošicích podnět ohledně porušení zákona o střetu zájmů. Úřad udělil Babišovi pokutu 200 000
korun, ten se ale odvolal. Středočeský kraj, v té době řízený hnutím ANO, odvolání vyhověl a konstatoval, že Babiš
ve střetu zájmů není.
Mafra získává od státních podniků podezřele velké peníze za reklamu a propagaci, např. České dráhy utratily
za posledních 5 let u Mafry přes 112 milionů korun. Velkou část z těchto zakázek Mafra navíc získala bez výběrového
řízení.
A to stále není všechno, v poslední době se navíc stahují mračna nad Českou televizí. Od dovolby Rady ČT na jaře 2020
hrozí více a více politické ovládnutí veřejnoprávního média nebo alespoň snahy o jeho diskreditaci.
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