
1. 12. 2017 nás pan Babiš prostřednictvím své asistentky pozval na osobní setkání do Centrály Hnutí ANO v 
Průhonicích. Na pozvánku jsme reagovali otevřeným dopisem 5. 12. 2017.

OTEVŘENÝ DOPIS ANDREJI BABIŠOVI

Předmět: Odpovězte nám, prosím, veřejně.

Vážený pane Andreji Babiši,
velice si vážíme Vaší nabídky sejít se osobně. 

Musíme ji však odmítnout, a to z důvodů nikoli časových, nýbrž principiálních. Výzva je veřejná, a proto je 
důležité na ni veřejně odpovědět. Vystupujeme nyní totiž nikoliv jménem svým, ale jménem 4300 signatářů naší
Výzvy. Není proto vůbec důležité, jaké názory máme my osobně. Na osobní schůzce bychom Vám nemohli říci
nic jiného, než znovu přečíst Výzvu a žádat od Vás jasnou odpověď. To by nemělo smysl, pokud by tuto 
odpověď zároveň neslyšeli či neviděli lidé, kteří po Vás tuto odpověď požadují. Jistě si dovedete představit, že 
soukromá schůzka, na níž by nebyli zástupci tisku či televize, by nás mohla v očích signatářů Výzvy učinit 
nedůvěryhodnými. Pokud jste však ochoten sejít se za těchto podmínek, v přítomnosti kamer a zástupců tisku, 
rádi na schůzku dorazíme.

Abychom ještě lépe osvětlili své stanovisko, připomínáme, že již v prvním otevřeném dopise uvádíme, že 
nechceme, abyste s námi „zašel na kafe“, ale abyste se vyjádřil jasně a bez uhýbání k deseti bodům, které jsme 
Vám předložili a k jejichž plnění jste se sám přímo či nepřímo zavázal ve své Smlouvě s občany ČR 
(https://www.anobudelip.cz/smlouva/). Tamtéž Vás také prosíme, abyste dokázal svými činy, že myslíte vážně 
svůj slib „budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“.

V tomto kontextu činů je aktuální zejména bod 1) naší Výzvy, v němž Vás žádáme, abyste se nechal 
Sněmovnou opět vydat k trestnímu stíhání. Doufáme, že nezklamete občany, kteří věří Vašim slovům, která jste 
pronesl v Poslanecké sněmovně v září 2017: „Já se nebudu bránit svému vydání, protože nemám co skrývat a 
věřím, že spravedlnost zvítězí.“ Oceňujeme také Váš slib občanům ČR „Budu vždy bojovat za vymahatelnost 
práva a rovnost lidí před zákonem“. Je vidět, že si sám dobře uvědomujete, že Vaše případné nevydání by 
otřáslo důvěrou občanů v právní stát a ve Vaši osobu. Vaše Hnutí mělo ze stejných důvodů ve volebním 
programu v roce 2013 bod: „Zrušíme trestní a přestupkovou imunitu poslanců a senátorů, (…) aby stíhání 
(poslance) probíhalo úplně stejně jako stíhání jakéhokoliv jiného občana bez rozdílu.“ V Morálním kodexu 
Hnutí ANO se z těchto důvodů až do března 2017 psalo, že v případě trestního stíhání proti své osobě, 
reprezentant (ANO) nebude využívat poslaneckou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby 
neprodleně navrhl jeho vydání. Očekáváme proto, že slova tak křišťálově jasná a v jednom případě dokonce i 
slíbená, budete interpretovat jediným adekvátním způsobem – že jim dostojíte a necháte se dobrovolně opět 
vydat stíhání.

Rádi bychom ve Vás jako budoucího premiéra země vložili svou důvěru. V tom nám však zatím bohužel brání 
oněch deset bodů Výzvy, které ztělesňují naše obavy, že byste mohl poškodit demokracii v naší zemi – ať už 
tím, že pošlapete některé demokratické principy sám, nebo tím, že to umožníte jiným politickým stranám. 
Udělejte prosím vše proto, abyste tyto obavy vyvrátil.

Navrhujeme Vám proto, abychom se o Výzvě a Vašich slibech bavili před objektivy kamer. Zveme Vás k 
veřejné debatě, kde byste se mohl vyjádřit k našim deseti bodům a vysvětlit občanům ČR, co během své vlády 
chcete pro demokracii v České republice dělat. Nejsme proti Vám nijak zaujatí a nechceme Vás prvoplánově 
kritizovat prostě proto, „že jste Babiš“. Slíbil jste nám však důležité věci a snad všichni občané České 
republiky, Vaši voliči i nevoliči, si přejí, abyste své sliby plnil.

Nakonec Vám musíme sdělit, že stejně jako v předešlém případě, bude i tento dopis veřejný. Nejednáme totiž 
jako soukromé osoby, ale jako mluvčí výzvy Chvilka pro Andreje.

S pozdravem, 
Mikuláš Minář a Benjamin Roll, mluvčí Výzvy www.chvilkaproandreje.cz
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