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Babiš agentem StB
Celkem šest let se Andrej Babiš soudil se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN) o tom, jestli byl ve spisech
oprávněně evidován jako spolupracovník StB. Na konci ledna 2018 tento spor prohrál. O téměř rok později ale slovenský
ústavní soud případ znovu otevřel.
Podle ÚPN se Babiš pod přezdívkou Bureš objevoval ve 13 spisech. StB byla tajnou policií za dob totalitního režimu
a je nechvalně známá svými brutálními taktikami potírání politických oponentů včetně udávání, vydírání či psychického
a fyzického mučení. Od roku 1980 v nich byl veden jako důvěrník právě i Andrej Babiš, od roku 1982 už ve spisech
figuroval jako agent. Toto tvrzení předseda vlády několikrát odmítl, s StB prý nikdy nespolupracoval: Je to jedna z mnoha
vykonstruovaných kauz, kterou na mě mí nepřátelé a lidé, kterým se nehodím, připravili.
Babiš podal první žalobu v roce 2012, v době, kdy začínal v politice. Spor postupně prošel celou slovenskou soudní
soustavou, tedy okresním, krajským i nejvyšší soudem. Všechny tyto soudy rozhodly, že Babiš byl ve spisech jako agent
StB veden neoprávněně. S tím se ÚPN nesmířil a celou záležitost dostal až ke slovenskému ústavnímu soudu. Ten podané
stížnosti vyhověl, zrušil všechny předchozí verdikty a případ vrátil krajskému soudu v Bratislavě.

Série Babišových pokusů o vyvrácení rozsudku
Jedním z hlavních problémů podle ústavního soudu byla nedůvěryhodnost svědků. Většinu z nich totiž představovali
dřívější příslušníci StB. Právě na jejich svědectvích se přitom Babišova žaloba zakládala. Tito bývalí důstojníci u soudu
tvrdili, že si celého agenta Bureše vymysleli, což působí přinejmenším podivně. Navíc žalovanou stranou neměl být ÚPN,
protože za svazky neodpovídá, pouze je spravuje. V novém líčení v lednu 2018 proto krajský soud Babišovu žalobu zamítl.
O dva měsíce později se Babiš pokusil podat dovolání k nejvyššímu soudu, ten ho ale odmítl. V červnu 2018 se rozhodl
obrátit se na Evropský soud pro lidská práva a žalovat Slovensko. Tento soud Babišovu žalobu v listopadu téhož roku
také odmítl. Premiér přesto tvrdí, že s StB nikdy nespolupracoval a celá kauza je podle něj smyšlený nesmysl.
Ke konci roku 2019 byl případ přece jen znovu otevřen když slovenský ústavní soud vyhověl Babišově stížnosti na postup
krajského soudu (z ledna 2018). Ten sice řekl, že Babiš nemůže žalovat ÚPN, nesdělil však, koho by žalovat měl. Tím bylo
porušeno právo na spravedlivý proces a kauza proto musí být znovu projednána.
Faktem zůstává, že premiér Andrej Babiš je ve svazcích StB dál veden jako agent Bureš, dokud nebude rozhodnuto
jinak. Jak se tam jeho jméno objevilo zatím oficiálně nevíme, ovšem (stejně jako již tolikrát) se Andrej Babiš snaží všemi
možnými cestami své provinění vyvrátit. Spor se táhne už několik let a postupně mizí jakékoliv rozumné důvody,
které by snad říkaly, že by se český premiér stal agentem StB jakýmsi nedopatřením.
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