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Abolice Andreji Babišovi
Možnost zastavit trestní stíhání (abolice) Andreje Babiše z pravomoci prezidenta Zemana je dalším z řady příkladů jejich
mocenského paktu. Pokud by ji babišovi Zeman udělil, šlo by o flagrantní zneužití politické pravomoci a také o popření
rovnosti všech občanů před zákonem.

I tato kauza má počátek u trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. V září 2019 státní zástupce Šaroch
rozhodl o zastavení trestního stíhání. Věc pak byla předložena k přezkoumání nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu
Zemanovi, v jehož pravomoci je zrušit rozhodnutí a kauzu znovu obnovit.

V této fázi se do děje vkládá prezident Miloš Zeman: Myslím si, že když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád.
Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice, to znamená rovněž zastavení trestního stíhání. Dále
dodává, že pokud to bude nutné, tak k tomuto ústavnímu kroku sáhne a Andreji Babišovi abolici udělí. Takový výrok je
naprosté popření právního státu. Nehledě na to, že tím Zeman porušil svůj vlastní předvolební slib. O zhruba rok a půl
dříve na dotaz, zda uvažuje o udělení abolice premiérovi Babišovi uvedl: Ne, proboha v žádném případě ne, protože on sám
se musí očistit… Já jsem nikomu abolici za pět let svého prezidentování neudělil a nezměním tento názor, protože bych se
tím naprosto zesměšnil.

Další absurditou v této kauze je skutečnost, že případnou abolici musí podle Ústavy spolupodepsat předseda vlády,
v tomto případě tedy samotný Andrej Babiš.

Hrozící abolice byla i jedním z hlavních témat demonstrace Letná 2 - Znovu za demokracii. Na demonstraci byly
představeny tzv. 4 červené čáry demokracie, tedy hranice po jejichž překročení musí přijít razantní reakce občanské
společnosti. Právě udělení abolice by bylo jedním z překročení čar.

Čtvrtého prosince 2019 nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodnutí dozorového státního zástupce Šarocha ruší pro
skutkové i právní nedostatky. Trestní stíhání premiéra tak bylo obnoveno. Prezident, po údajné domluvě s Babišem,
od svého původního záměru ustupuje. Důvodem mělo být to, že sám premiér abolici odmítá. Zeman k tomu ještě dodal,
že … abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie. Takže jsme se s Andrejem Babišem velmi přátelsky
dohodli, že abolice nebude.

Proč by udělení abolice nebylo v pořádku?

Jedná se o popření principů spravedlnosti a rovnosti před zákonem
Veřejná prohlášení tohoto rázu lze považovat za nátlak na nejvyššího státního zástupce
Je to další důkaz fungujícího mocenského paktu Zeman-Babiš

V reakci na opětovné trestní stíhání premiéra proběhl 10. prosince protest Milionu Chvilek na Václavském náměstí,
na který navazoval i pochod na Hlavní nádraží. Motivem protestu byl stále požadavek na rezignaci Andreje Babiše.
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