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ANO mění morální kodex
Na jaře 2017 došlo k zásadní změně v morálním kodexu hnutí ANO. Konkrétně šlo o bod, který se týká trestního stíhání
reprezentantů strany. Starší verze kodexu trvala na tom, že pokud člen strany čelí trestnímu stíhání, musí se vzdát
mandátu, funkce i členství v hnutí ANO. Nové znění hovoří o rezignaci až v případě obžaloby z trestného činu a stanutí
před soudem.

Podle oficiální verze tiskového mluvčí ANO ke zmírnění kodexu došlo na žádost regionů. Konkrétně uvedl, že:
Předkladatelé argumentovali tím, že trestní stíhání je často zastaveno bez podání obžaloby a je v něm teprve prověřováno
podezření ze spáchání trestného činu, které se vůbec nemusí ukázat jako podložené.

Změkčení kodexu však budí dojem, že se nejedná o změnu náhodnou, nýbrž o přípravu na obvinění, která měla padnout
v kauze Čapí hnízdo. ANO tak čelilo kritice, že svůj kodex upravilo na míru Babišovi a Faltýnkovi, kteří byli tou dobou
trestně stíháni. Bez úpravy morálního kodexu by se tedy museli vzdát mandátu, veřejné funkce a členství v hnutí ANO.
Navíc by pak ani nemohli kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách, což by mělo pro celé hnutí fatální
následky. 

Je třeba se pozastavit také nad tím, že tato změna je v naprostém rozporu s volebním programem hnutí ANO z roku 2013,
který se vztahoval k dotčenému volebnímu období. Hnutí v něm volalo po zrušení imunity poslanců a senátorů. Kromě
ústních projevů ve sněmovně a hlasování, by tak byli stíháni úplně stejně jako jakýkoliv jiný občan. O čtyři roky později,
však závazky očividně přehodnotili. A to zrovna ve chvíli, kdy čelil zakladatel hnutí Andrej Babiš podezřením,
že se dopustil daňových úniků. 

Morální kodex se tak stal dalším z mnoha prázdných slibů protikorupčního hnutí. Také při pohledu na ostatní body kodexu
je jasné, že na jeho dodržování si hnutí příliš nepotrpí. Až absurdně působí například bod číslo čtyři, který označuje střet
zájmů jako nepřípustný. Babiš však ve střetu zájmů byl už jako ministr financí, když zároveň jako vlastník Agrofertu
pobíral evropské dotace. Babiš byl sice v minulosti donucen svůj majetek formálně převést do svěřenských fondů, o jeho
vlivu na firmy se však vedou spory dodnes.
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