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Čapí hnízdo
Slovní spojení Čapí hnízdo se v českém prostředí už stalo nechvalně známým pojmem. Kauza, v hlavní roli s premiérem
Andrejem Babišem, spojená s nejasným a zřejmě protiprávním čerpáním dotací, se vleče už několik let a orientovat
se v ní je čím dál těžší. Právě tento případ (který dal vzniknout mnoha dalším kauzám) byl jedním z hlavních impulsů
pro vznik spolku Milion chvilek pro demokracii.

Kde je problém?

Vše začalo v roce 2006 výstavbou areálu, který byl projektován jako zázemí pro nadstandardní rekreaci či pořádání
soukromých a firemních akcí. 

Areál vlastnila firma ZZN Agro Pelhřimov s.r.o. spadající do holdingu Agrofert, která se v roce 2007 přeměnila
na akciovou společnost s jediným akcionářem, kterým byla ona sama. 
Na začátku roku 2008 se firma přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, a od této proměny fungovala s anonymními
majiteli. Andrej Babiš později uvedl, že akcie vlastnily jeho dvě děti a bratr jeho ženy, který akcie držel
pro Babišovy dvě nezletilé děti a Babišovu partnerku. 
Ve stejném období si firma zažádala na stavbu o dotace určené pro malé a střední podniky. Tuto podmínku ale
nesplňovala – sama sice byla malou/střední firmou, ale jelikož spadala pod holding Agrofert (velkou firmu), nárok
na podporu tím ztrácela. I přesto však byla firmě dotace ve výši 50 milionů korun z evropských fondů nakonec
vyplacena. 
Po uplynutí pěti let byla Farma Čapí hnízdo převedena oficiálně zpět pod Agrofert. 
K podání vysvětlení byly v rámci vyšetřování předvolány obě Babišovy (zletilé) děti. Obě se však odvolaly
na duševní poruchy, což doložily i lékařskými posudky, a výslechů se nakonec nezúčastnily. 
V době, kdy byly děti Andreje Babiše trestně stíhány a měly být předvolány k výslechu, byl syn premiéra Andrej
Babiš junior (ABJ) dle jeho vlastních slov nedobrovolně odvlečen na Krym. 

Podle zprávy Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) Farma Čapí hnízdo nebyla středním nebo malým podnikem podle
evropských zákonů a neměla tak nárok na dotaci. Dále úřad zjistil, že představitelé Farmy Čapí hnízdo uvedli při žádosti
o dotaci nepravdivé informace.

Trestně stíhaný premiér

Andrej Babiš byl společně s tehdejším místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem poprvé vydán Poslaneckou
sněmovnou k trestnímu stíhání v roce 2017. Mezitím bylo trestní stíhání jednou přerušeno, nicméně v současné době
je premiér Babiš stále trestně stíhán a to z rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Vyšetřování se ale
stále protahuje a Andrej Babiš svou vinu ustavičně popírá. 

 

Výroky Andreje Babiše ke kauze Čapí hnízdo 

2010: odmítá, že by Farmu Čapí hnízdo vlastnil
2013: s Čapím hnízdem nemám nic společného… nevím, komu to patří
2015: u příležitosti premiéry filmu Matrix AB Myslím, že to je nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel.
13.03.2016: Nemám s tím nic společného. Je to kampaň.
23.3.2016: v Poslanecké sněmovně Andrej Babiš uvádí, že firmu vlastnily jeho dvě zletilé děti a bratr jeho ženy
2018: označení vyšetřování za politickou kauzu a komplot organizovaný mafií
2018: Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují.
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A jak se tento případ dotýká nás všech? Vcelku zásadně. Na základě vyšetřování OLAF došlo k neoprávněnému získání
dotace a úřad tak doporučil vyjmout firmu z evropského financování. Jednoduše řečeno: pokud příslušné státní orgány
nebudou vymáhat navrácení částky, zaplatí ji čeští daňoví poplatníci. Vzhledem k tomu, že sám Andrej Babiš jakékoliv
provinění popírá, je dost možné, že tento nehorázný účet bude skutečně vystaven každému z nás.

 

Aktivity občanské společnosti

Milion chvilek uspořádal 4. září 2019 protestní akci Stejný metr pro všechny, pokračoval velkou demonstrací na Letné 16.
listopadu. Po obnovení stíhání proběhla další série protestů v prosinci, jejichž hlavním požadavkem byla premiérova
demise.

Nezapomínejme na to, že mít trestně stíhaného premiéra se nemůže stát normou, se kterou bychom se měli smířit.
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