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10 důvodů, proč by Andrej 
Babiš neměl být prezidentem

1. Andrej Babiš je prošetřovaný v trestních kauzách
Babiš by po zvolení prezidentem získal prezidentskou imunitu. Což znamená, že by se všechny trestní kauzy, 
ve kterých figuruje, zastavily na pět let (v případě znovuzvolení dokonce deset let ležely u ledu). Šance na je-
jich spravedlivé prošetření by se s časem snižovaly. Prezident totiž nemůže být vydaný Poslaneckou sněmov-
nou k trestnímu stíhání tak jako poslanec. Nezapomeňme, že případ Čapího hnízda pořád nemá pravomocný 
verdikt. Stíhání Babišovi teoreticky hrozí i v tzv. “reklamní větvi” Čapího hnízda.

2. Zvolením Andreje Babiše by pokračovala nerovnost hradní 
osádky před zákonem
Osoba prezidenta by měla bytostně symbolizovat, že před zákonem jsme si všichni rovni.
Fakt, že tuto kvalitu na Hradě již 10 let nemáme, neznamená, že bychom na ni měli rezignovat. To, že Babiš 
nemusí být zárukou rovnosti lidí před zákonem, ilustruje třeba kauza otrávené Bečvy. Její vyšetřování je dal-
ším příkladem nerovného přístupu státu vůči Agrofertu versus ostatním podezřelým. Přes existující důkazy 
a analýzy, které nasvědčují tomu, že firma Energoaqua za otravu řeky není zodpovědná, čelí firma a její ředitel 
Oldřich Havelka obžalobě.

3. Andrej Babiš by jako prezident mohl dál vlastnit a ovlivňovat svá média
Na prezidenta se zatím nevztahuje zákon o střetu zájmů. Andrej Babiš by tak v případě získání prezidentské 
funkce mohl dál být mediálním magnátem a čelným politikem v jednom. Média ale nemají sloužit zájmům poli-
tiků a jejich nekonečným politickým kampaním. Andrej Babiš už ale několikrát dokázal, že nemá problém svá 
média ke své kampani využít.

4. Andrej Babiš je dezinformátor a manipulátor
Lži a dezinformace Babiš používá ve svých projevech, příspěvcích na sociálních sítích a také ve svých médi-
ích. K získání politických bodů se neštítí použít ani manipulaci a překrucování faktů. Toho jsme byli svědky 
například i  u  jeho tiskové konference po vyhlášení výsledků prvního kola prezidentské volby. Záměrně tak 
rozdmýchává negativní emoce a rozděluje společnost. Prezident by měl ale lidi spojovat.

5. Andrej Babiš by jako prezident mohl dál ovládat své byznysové impérium
Tím, že zákon o střetu zájmů zatím nepočítá s prezidentským úřadem, by Andrej Babiš mohl dál vlastnit Agro-
fert, čerpat dotace a získávat veřejné zakázky. I nadále by tak mohl být, a byl by, ve střetu zájmů — exekutivní 
politik, oligarcha a mediální magnát v jednom.

6. Andrej Babiš lidi nespojuje. Andrej Babiš naši společnost záměrně rozděluje
Důležitou kvalitou prezidenta je schopnost spojovat a hojit rány na tváři společnosti. Andrej Babiš se naopak 
drží hesla “Rozděl a panuj!” a zatím mu to dobře funguje. V krizových dobách ale potřebujeme někoho, kdo lidi 
stmelí, ne rozdělí. Někoho, kdo jejich rozbouřené emoce a strach nerozdmýchá do nezvládnutelných rozměrů.
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7. Andrej Babiš není reprezentativní osobou 
v ČR ani v zahraničí
V euroatlantickém prostoru je Babiš považovaný za oligarchu, který netransparentně zbohatl v období divoké 
transformace ekonomiky. Pro evropské země navíc Babiš nikdy nebyl partnerem. Účelově si totiž vybíral jen 
to, co bylo výhodné pro něj samotného. Postoje naší země pak byly poplatné byznysovým zájmům Agrofertu 
či volebním preferencím “strany-firmy” ANO. Například projekt Atlas vlivu ukazuje, že Andrej Babiš je kam vítr, 
tam plášť v zahraniční politice České republiky a nemá problém podporovat autoritářské státy jako Rusko nebo 
Čína, když se mu to zrovna hodí.

8. Andrej Babiš nikdy nevysvětlil, jak zbohatl
Původ Babišova bohatství je velice podivný. Za vlády Miloše Zemana získal podíl v Agrofertu v hodnotě 368 
milionů, zaplatil za něj ale jen 2,5 milionu. Kauza Pandora Papers — na Azurovém pobřeží si Babiš nakoupil malé 
realitní impérium v hodnotě 400 milionů korun. Transakce proběhla prostřednictvím podezřelého offshoro-
vého schématu, ve kterém Babiš půjčoval sám sobě. V únoru 2022 francouzská finanční prokuratura zahájila 
prošetřování této nejasné transakce. Faktem je, že dodnes Babiš nedoložil legální zdroj příjmů k nákupu nemo-
vitostí.

9. Andrej Babiš má za sebou minulost agenta StB
Slovenský Ústav paměti národa vede Babiše jako vědomého spolupracovníka komunistické tajné policie (StB) 
pod krycím jménem Bureš a evidenčním číslem 25085. V červnu 2022 Babiš prohrál další soud a je tak stále 
vedený jako agent komunistické státní bezpečnosti. Babiš i přes několik neúspěšně vedených soudních sporů 
stále zapírá a stále se soudí.

10. Andrej Babiš není nezávislým, nadstranickým 
ani občanským kandidátem
Odvahu sbírat podporu u lidí napříč republikou měli jen kandidáti Petr Pavel, Danuše Nerudová a Karel Diviš. Ba-
biš se naopak spolehnul na svou stranu-firmu ANO a o podporu občanů pro svou kandidaturu se ani nepokusil. 
Navíc pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, reálně by hrozilo, že bychom měli jako hlavu státu Andreje 
Babiše a jako předsedu vlády někoho z Babišových favoritů z jeho hnutí, jako třeba Karla Havlíčka nebo Alenu 
Schillerovou. Těžko hledat prezidenta, který by byl naopak více “stranický” než Andrej Babiš.

A důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být prezidentem, 
bychom jistě našli ještě mnohem víc…

Pojďte k volbám a pozvěte 
své přátele a rodinu

II. KOLO VOLEB PROBĚHNE 27. — 28. LEDNA

#SpolecneProDemokrata


