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Pomluva o placených demonstrantech
Hlavními aktéry této kauzy jsou premiér Andrej Babiš a Jana Filipová - žena, která se v létě 2018 účastnila protivládní
demonstrace. Ta byla svolána kvůli tomu, že současná vláda získá důvěru jen díky podpoře komunistů. Po těchto
protestech Andrej Babiš pronesl nepravdivý výrok, který výrazně rezonoval ve veřejném prostoru. Uvedl, že demonstranti
na protestech proti jeho vládě byli zaplacení.
Babiš údajně citoval svého stranického kolegu, poslance Pavla Růžičku, který tvrdil, že po demonstraci před Sněmovnou
od jedné protestující slyšel: Transparenty dejte do auta a do druhého si běžte k Hance pro peníze. Podle oné protestující
ale byla řeč o penězích na případnou pokutu pro demonstranta, kterého legitimovala policie. Navzdory tomuto vysvětlení
premiér tuto teorii dále rozvíjel. Tvrdí, že proti němu protestují stále stejní lidi, a navíc nevěří tomu, že by někdo obětoval
16 hodin demonstraci, za kterou nic nedostane. Podle jeho slov tam nějaká motivace bude.
Lživou informaci se Andrej Babiš nezdráhal šířit opětovně a ve velmi sledovaných médiích. Konkrétně na televizi Nova
nebo na TV Barrandov, kde prohlásil, že demonstranti, kteří ho vypískali 21. srpna před Českým rozhlasem, jsou političtí
odpůrci na objednávku.
Žaloba na premiéra za jeho výroky
Demonstranti se proti tomuto tvrzení výrazně ohradili, Jana Filipová na premiéra dokonce podala žalobu a pomluvu
označila za zásah do svých práv. Okresní soud Praha-západ na podzim 2019 rozhodl v její prospěch a Babišovi přikázal,
aby se za svá tvrzení omluvil, protože je nebyl schopen nijak doložit. Rozhodnutí soud odůvodnil tím, že premiér
je veřejně činná osoba, a proto nemůže jen tak lhát ve veřejném prostoru. Babiš se proti rozhodnutí odvolal, protože
podle svých slov jen sděloval svůj určitý názor.
V září 2020 středočeský krajský soud Babišovu odvolání vyhověl a premiér se za svůj lživý výrok omlouvat nemusí. Jana
Filipová podle soudu dostatečně neprokázala, že konkrétně její osobu premiér svými výroky poškodil. Také Babišova
slova několikrát sama vyvrátila v médiích, což soud považoval za dostatečnou satisfakci. JanaFilipová s rozhodnutím
soudu nesouhlasí a uvedla, že plánuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
Milion chvilek a Jana Filipová
Pomluvy výrazně ovlivnily pohled některé části veřejnosti na účastníky demonstrací Milionu chvilek. Pomlouvačné výroky
začaly ve společnosti živě kolovat a řada lidí jim uvěřila. Někteří z nich byli (a stále jsou) přesvědčeni, že všichni
demonstranti proti vládě jsou zaplacení - což není pravda. Právě proto byl krok naší příznivkyně Jany Filipové
neuvěřitelně důležitý. Nebála se ozvat, když se premiér rozhodl lhát a dehonestovat ty, kteří s ním veřejně nesouhlasí.
Takové jednání, které Jana Filipová předvedla, je pro všechny obrovskou inspirací a nadějí.
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